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Datum 
2020-03-26 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 6 april 2020 kl. 18:00 
Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 
 

 Upprop 

1.  Val av protokolljusterare 

Informationsärenden 

2.  Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 

Beslutsärenden 

3.  Möjlighet för förtroendevald att delta i kommunfullmäktige på distans 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige gör följande tillägg till fullmäktiges arbetsordning:  
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet anmäla detta till 
kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning. Vid extraordinär händelse kan anmälan 
göras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

4.  Arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till arbetsordning för fullmäktige, med 
det tillägg som framgår av fullmäktiges beslut 2020-04-06 § 34. 

5.  Björkkullens förskola Vi 68:7 med flera. Detaljplan, utbyggnad 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vi 68:7 med flera, Björkkullens 
förskola, Vimmerby kommun. 

6.  Markförsäljning Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar högsta budet 2 700 000 kronor som inkommit från 
Vendledals Fastighets AB via försäljningsuppdrag rörande fastigheten Vendledal 2 hos 
Fastighetsbyrån. 
Genom upprättande av köpeavtal överlåter kommunfullmäktige fastigheten Vendledal 2 till 
Vendledals Fastighets AB med det vinnande budet 2 700 000 kronor. 

7.  Förslag till ändringar i skyltpolicyn för möjlig etablering av storbildsskärmar 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar ändringarna i skyltpolicyn för möjlig etablering av 
storbildsskärmar i Vimmerby kommun.  
Kommunfullmäktige gör medskicket att det är viktigt att vid bygglovsprövning ta hänsyn till Vackra 
Vimmerby-perspektivet. 
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8.  Förslag att kommunstyrelsen kan pantförskriva lägenhetsarrenden för ideella föreningar 

Förslag till beslut: Vimmerby kommun kan principiellt gå in och pantförskriva ett lägenhetsarrende åt 
ideella föreningar.  
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen rätten att besluta om pantförskrivning av 
lägenhetsarrenden. 

9.  Motioner som inte avgjorts år 2020 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande sammanställning av motioner som 
inte avgjorts per 2020-02-07. 

10.  Medborgarförslag som inte avgjorts år 2020 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande sammanställning av 
medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07. 

11.  Motion om minskat matsvinn i skolan 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Motivering: Det är inte lämpligt att sälja överbliven mat från serveringslinjen där 
nedkylningsprocessen inte kan göras med säkerhet. Under servering finns risk att 
sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus hamnat i maten. Om maten inte hanteras på rätt sätt 
med nedkylning och uppvärmning kan det innebära att den som äter drabbas av matförgiftning. 
 
Yrkanden: Lars Johansson (V) yrkade på kommunstyrelsen bifall till motionen. Ola Gustafsson (KD) 
yrkade bifall till utskottets förslag att avslå motionen. 
 
Reservationer: Lars Johansson (V) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut. 

12.  Motion om medborgarinflytande 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige avslår motionens att-sats. 
Motionens förslag ska beaktas i arbetet med den digitaliseringsstrategi som tas fram och den utredning 
som görs av hanteringen av IT-frågor inom kommunen både vad gäller funktion och kostnader. 

13.  Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och Storebro 

Förslag till beslut: Frågan om cykelbana mellan Vimmerby och Storebro ska lyftas i samband med en 
kommande ombyggnad av riksväg 23/34.  

Kommunfullmäktige anser härmed medborgarförslaget som besvarat. 

Ärenden för beredning 

14.  Motion om elektroniska dosetter 

Förslag till beslut: Motionen får ställas. 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 

15.  Motion - hjärtstartare räddar liv 

Förslag till beslut: Motionen får ställas. 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

16.  Medborgarförslag om förbud mot obehörig fordonstrafik på delar av Drottninggatan 

Förslag till beslut: Motionen får ställas. 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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17.  Medborgarförslag om belysning av gång- och cykelbana samt Norregårds kvarn 

Förslag till beslut: Motionen får ställas. 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

18.  Inkomna handlingar 

19.  Begäran om entledigande från Hanna Weckfors (KD) angående uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige entledigar Hanna Weckfors (KD) från uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige fr o m 2020-04-06, och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län för 
ny sammanräkning för att utse ny ledamot. 

20.  Motion om att betala ut klädbidrag till vård- och omsorgspersonal 

Förslag till beslut: Motionen får ställas. 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.vimmerby.se, "Kommun och politik". 
 
Protokollet justeras den 14 april på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. 
 
Nästa sammanträde infaller den 11 maj kl 18.00 i Plenisalen, Stadshuset. 
 
 
 
Vimmerby den 2020-04-06 
 
 
Gudrun Brunegård  Jenny Andersson 
1:e vice ordförande  Kommunsekreterare 
 
 
 
 
Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare maila till kommunens huvudbrevlåda: 
kommun@vimmerby.se. Kontakta även din gruppledare. 
 
Vid frågor kontakta: 
Administratör Liselott Frejd: 0492/ 76 90 18 
Kommunsekreterare Jenny Andersson: 0492/ 76 90 06 
 
Se även kommunens hemsida: www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald  

mailto:kommun@vimmerby.se
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Ledamöternas 

frågestund 

Datum 2020-04-05 

Till Lars Sandberg socialnämndens ordförande.  
 
 
För några månader sedan ställdes frågan om arbetskläder via  
interpellation. Situationen har nu förvärrats avsevärt med Covid-19. 
Från SKR hämtas följande text: 

Nyligen beslutade föreskrifter från Arbetsmiljöverket 

gäller åtgärder för att förebygga smittrisker. 

Föreskrifterna börjar gälla 19 november 2018, AFS 

2018:4. 

De nya arbetsmiljöreglerna i kombination med Socialstyrelsens 

föreskrifter, innebär skärpta regler i berörda verksamheter och 

kommer att påverka bland annat hemtjänsten. 

Två tydliga nyheter: 

 Regler om tvätt av arbetskläder 

 Arbetsgivaren ska bekosta de arbetskläder (kortärmad 

överdel och underdel) som behövs enligt Socialstyrelsens 

regler. 

Socialstyrelsen har tidigare bestämt att i verksamheter där det finns 

risk för överföring av smittämnen ska personalen ha särskilda 

arbetskläder. Det avser kortärmad överdel och underdel (kortärmad 

skjorta eller t-shirt och byxor). Dessa arbetskläder ska arbetsgivaren 

bekosta och ansvara för att byts dagligen och kan tvättas i minst 60 



 

grader. Regeln om tvätt har kommit till efter ett EU-direktiv om 

arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket inför i sina föreskrifter. 

 
Kommunens omsorgspersonal står nu inför en situation som många av oss 
aldrig upplevt. Rädsla för hälsa och risken att smitta anhöriga är stor. 
Till detta kommer nu mycket relevant och stark information om rutiner. 
Bärande är arbetskläder och skyddskläder samt smitta. 
 
 
Följande frågor: 
 
1. Hur tänker Vimmerby kommun  sig uppfylla arbetsmiljökravet för omsorgens 
anställda i detta akutläge? 
 
2. När uppfyller kommunen arbetsmiljölagen gällande arbetskläder 
 
3. Hur informeras nyanställda och Vikarier/praktikanter om att de själva måste 
köpa minste två uppsättningar arbetskläder? De kommer i privata kläder och 
lämnar i samma kläder då det inte finns kläder på enheten . Detta kommer 
sprida smitta in i hemmen. 
 
4. När första smittade omsorgstagare konstateras kan inte arbetsmiljöverket och 
folkhälsomyndighetens riktlinjer och krav uppfyllas. Vem har då det formella 
ansvaret om någon smittas. Enhetschef eller Socialchef. Då det blir ett 
arbetsskadeärende, arbetsmiljöfråga och en ansvarsfråga. 
 
5. Vad man erfar kommer skyddsstopp att påkallas vid första konstaterade 
Comvid-19 smitta på enheterna. 
Hur avser Socialnämnden hantera detta? 

 
 
 
Peter Fjällgård 

Vänsterpartiet 
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§ 121 Dnr 2020/000194 101 

Kommunfullmäktiges sammanträden med hänsyn till 
Coronaviruset 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige gör följande tillägg till 
fullmäktiges arbetsordning:  
 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. 
 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet 
anmäla detta till kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning. 
Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.         
 
Sammanfattning 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, och Jenny Andersson, 
kommunsekreterare, redogör för bland annat vad lagen säger om digital 
närvaro vid kommunfullmäktige och andra förutsättningar och aspekter. 
 

Marie Nicholson (M) berättar om idén med ett till 29 ledamöter bantat 
kommunfullmäktige och de förutsättningar som måste uppfyllas. Därtill 
nämner hon att kommunfullmäktige tills vidare ska undvika starkt 
parti/block-politiskt präglade frågor. 
 

Peter Högberg (S) betonar att gruppledarna för samtliga partier är överens 
om de planerade förändringarna. 
 
Tjänsteskrivelsen 

Kommunens förtroendevalda och tjänstemän diskuterar att, med hänsyn till 
smittrisken för Coronaviruset, möjliggöra deltagande på kommunfullmäk-
tiges sammanträde på distans. Frågan gäller både enskilda ledamöters 
deltagande på distans och att genomföra hela sammanträdet på distans. 
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Kommunallagen tillåter att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden 
på distans, om fullmäktige har beslutat det. (KL 5:16.) Det förutsätter att 
fullmäktiges arbetsordning reglerar i vilken utsträckning sådant deltagande 
får ske. (KL 5:72.) Men ingen sådan regel finns i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, inte heller i den version som tas upp för beslut på fullmäktige 
den 6 april.  
 

Det finns inte laglig grund för att genomföra hela sammanträdet på distans.         
 
Ärendet 

Följande framkommer ur kommunallagens förarbeten när det gäller 

enskilda ledamöters närvaro på distans. 

De krav som måste vara uppfyllda är att deltagandet ska ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor, och kan delta i avgörandet av 
ärendena.  
 

Det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se 
den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna 
se samtliga andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även 
de kunna se varandra. 
 

Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- 
eller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet 
avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter 
kan sägas delta på lika villkor KL. Särskilda regler gäller angående slutna 
omröstningar. (Prop 2016/17:171, s 334.) 
 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, klargör vad som gäller 

angående att arrangera hela fullmäktiges sammanträde på distans 

”Det bör påpekas att reglerna inte möjliggör att ett sammanträde i sin helhet 
genomförs digitalt. Det som avses är att vissa ledamöter kan få delta på 
distans. I förarbetena skriver regeringen följande 
 

Regeringen instämmer i den synpunkt som framförs av flera remissinstanser, 
bl.a. Lunds kommun och Solna kommun, nämligen att det fysiska mötet är 
viktigt. När ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle 
till informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket 
är värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på distans 
bör därför i första hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till 
ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls. 
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Lagtexten innehåller dock ingen begränsning av antalet deltagare på distans. 
Det avgörande som vi ser det är att man kan klara kraven på att deltagandet 
ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Det 
viktigt att de tekniska möjligheter som finns för att klara detta utnyttjas.” 
(SKR:s PM 2020-03-19, s 3.) 
 

Folkhälsomyndigheten 

För evenemang som involverar deltagare med samhällsviktiga funktioner bör 
särskild försiktighet iakttas. Följande allmänna åtgärder för att minska 
smittspridningsrisken bör vidtas: 
 

Genomför en riskbedömning. 
 

Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion 
inte ska komma till evenemanget. 
 

Upprätta god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt 
med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit. 
 

Informera om allmänna hygienråd. 
 
Övriga kommuner i Kalmar län 

Flera av länets kommuner minskar ner på antalet ärenden. En har ställt in ett 
fullmäktigesammanträde och en tar upp frågan om ledamöters deltagande på 
distans. Ännu finns ingen diskussion att genomföra hela sammanträdet på 
distans. 
 
Finansiering 

När det gäller ledamöters deltagande på distans kan frågan om teknisk 
utrustning kräva investeringar. 
 
Bedömning 

Ledamöter delta på distans 

Det finns förutsättningar för kommunfullmäktige att bestämma att ledamöter 
får delta på fullmäktiges sammanträden på distans. Ett villkor är att det 
skrivs in i arbetsordningen att så får ske, och i vilken utsträckning. 
 

Kraven för detta är omfattande. Samtliga deltagare ska kunna se och höra 
varandra, och de ska kunna ta del av föredragningar samt delta i 
överläggningar och beslut på lika villkor. Vid den tidpunkt det inte uppfylls, 
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ska sammanträdet avbrytas. Villkoren ställer höga krav både på de tekniska 
funktionerna i sig och på deltagarnas användning av tekniken. 
 

Vår kommuns tekniska förutsättningar för att uppnå kraven är inte utredda. 
 
Om vi kommer fram till att vi har förutsättningar att uppfylla kraven, bör 
fullmäktige enligt min bedömning få möjlighet att låta ledamot delta på 
distans.  
 

Därför föreslår jag fullmäktige att skriva in den regeln i arbetsordningen, 
med den formulering som rekommenderas av SKR. 
 
Arrangera sammanträdet på distans 

Det är klarlagt att det inte finns stöd i kommunallagen eller dess förarbeten 
för att anordna fullmäktiges sammanträden på distans.       
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse -  Fullmäktiges sammanträden med hänsyn till 
Coronaviruset; Id 70451     

 
Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige      
 
___________________     
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Kommunfullmäktige 

 

Fullmäktiges sammanträden med hänsyn till Coronaviruset 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige gör följande tillägg till fullmäktiges arbetsordning:  
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet 
anmäla detta till kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning. Vid 
extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens förtroendevalda och tjänstemän diskuterar att, med hänsyn till 
smittrisken för Coronaviruset, möjliggöra deltagande på kommunfullmäktiges 
sammanträde på distans. Frågan gäller både enskilda ledamöters deltagande på 
distans och att genomföra hela sammanträdet på distans. 
Kommunallagen tillåter att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på 
distans, om fullmäktige har beslutat det. (KL 5:16.) Det förutsätter att 
fullmäktiges arbetsordning reglerar i vilken utsträckning sådant deltagande får 
ske. (KL 5:72.) Men ingen sådan regel finns i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, inte heller i den version som tas upp för beslut på fullmäktige den 
6 april.  
Det finns inte laglig grund för att genomföra hela sammanträdet på distans. 
 

Information i ärendet 

Följande framkommer ur kommunallagens förarbeten när det gäller 

enskilda ledamöters närvaro på distans. 

De krav som måste vara uppfyllda är att deltagandet ska ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor, och kan delta i avgörandet av ärendena.  
 
Det är inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den 
distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se 
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samtliga andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de 
kunna se varandra. 
 
Ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- eller 
ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas 
tills en förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta 
på lika villkor KL. Särskilda regler gäller angående slutna omröstningar. (Prop 
2016/17:171, s 334.) 
 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, klargör vad som gäller angående 

att arrangera hela fullmäktiges sammanträde på distans 

”Det bör påpekas att reglerna inte möjliggör att ett sammanträde i sin helhet 
genomförs digitalt. Det som avses är att vissa ledamöter kan få delta på distans. I 
förarbetena skriver regeringen följande 
Regeringen instämmer i den synpunkt som framförs av flera remissinstanser, bl.a. 
Lunds kommun och Solna kommun, nämligen att det fysiska mötet är viktigt. När 
ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till informella 
kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket är värdefullt för 
fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på distans bör därför i första 
hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett deltagande i 
beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls. 
Lagtexten innehåller dock ingen begränsning av antalet deltagare på distans. Det 
avgörande som vi ser det är att man kan klara kraven på att deltagandet ska ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Det viktigt att de 
tekniska möjligheter som finns för att klara detta utnyttjas.” (SKR:s PM 2020-03-
19, s 3.) 
 

Folkhälsomyndigheten 

För evenemang som involverar deltagare med samhällsviktiga funktioner bör 
särskild försiktighet iakttas. Följande allmänna åtgärder för att minska 
smittspridningsrisken bör vidtas: 
Genomför en riskbedömning. 
Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte 
ska komma till evenemanget. 
Upprätta god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med 
tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit. 
Informera om allmänna hygienråd. 
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Övriga kommuner i Kalmar län 

Flera av länets kommuner minskar ner på antalet ärenden. En har ställt in ett 
fullmäktigesammanträde och en tar upp frågan om ledamöters deltagande på 
distans. Ännu finns ingen diskussion att genomföra hela sammanträdet på distans. 
 

Finansiering 

När det gäller ledamöters deltagande på distans kan frågan om teknisk utrustning 
kräva investeringar. 
 

Bedömning 

Ledamöter delta på distans 

Det finns förutsättningar för kommunfullmäktige att bestämma att ledamöter får 
delta på fullmäktiges sammanträden på distans. Ett villkor är att det skrivs in i 
arbetsordningen att så får ske, och i vilken utsträckning. 
Kraven för detta är omfattande. Samtliga deltagare ska kunna se och höra 
varandra, och de ska kunna ta del av föredragningar samt delta i överläggningar 
och beslut på lika villkor. Vid den tidpunkt det inte uppfylls, ska sammanträdet 
avbrytas. Villkoren ställer höga krav både på de tekniska funktionerna i sig och på 
deltagarnas användning av tekniken. 
Vår kommuns tekniska förutsättningar för att uppnå kraven är inte utredda. 
Om vi kommer fram till att vi har förutsättningar att uppfylla kraven, bör 
fullmäktige enligt min bedömning få möjlighet att låta ledamot delta på distans.  
Därför föreslår jag fullmäktige att skriva in den regeln i arbetsordningen, med den 
formulering som rekommenderas av SKR. 
 

Arrangera sammanträdet på distans 

Det är klarlagt att det inte finns stöd i kommunallagen eller dess förarbeten för att 
anordna fullmäktiges sammanträden på distans. 
 
 

Jenny Andersson 
Kommunsekreterare  
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§ 82 Dnr 2018/000514 101 

Arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 
2018-10-15 - 2022-10-14 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med Demo-
kratiberedningens förslag, antar upprättat förslag till arbetsordning för 
fullmäktige.  
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning har, i samverkan 
med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare, tagit fram 
ett förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.  
 

Förslaget grundar sig på Sveriges Kommuner och Regioners mall för arbets-
ordning. Den är anpassad efter nya kommunallagen 2017:725 och EU:s data-
skyddsförordning GDPR. Förslaget innehåller samtidigt anpassningar för de 
arbetsformer beredningen önskar ska råda för fullmäktiges sammanträden.  
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-25, § 26 
Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-02-11, Id 69466 
Protokollsutdrag demokratiberedningen, 2020-02-10, § 2 
Tjänsteskrivelse – Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2020-02-19, id 
69928 
Arbetsordning med förslag till ändringar synliga 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
___________________    
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 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till arbetsordning för fullmäktige.   
 
 
Ärendet 
Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning har, i samverkan med 
kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare, gjort en 
förhållandevis grundlig genomgång av de frågor som berörs i fullmäktiges 
arbetsordning. Arbetet har resulterat i föreliggande förslag, som har godkänts av 
demokratiberedningen. 
 
Förslaget grundar sig på Sveriges Kommuner och Regioners mall, som är 
anpassad efter nya kommunallagen 2017:725 och EU:s dataskyddsförordning 
GDPR. Förslaget innehåller samtidigt lokala anpassningar.  
 
Kommunstyrelsen ges nu tillfälle att yttra sig enligt kommunallagen 5 kap 27 §, 
innan ärendet tas upp för avgörande i kommunfullmäktige. 
 
 
Aktuell situation 

Arbetsordningen anger vad som ska gälla angående uppdraget och arbetsformerna 
i fullmäktige samt när det gäller yttranderätt, föredragning och former för 
ledamöternas interpellationer och frågor. 
 
Förslaget till ny arbetsordning förenklar och effektiviserar rutinen för motioner 
och medborgarförslag på så sätt att presidiet får utföra den initiala hanteringen.  
 
I syfte att öka kommunmedborgarnas delaktighet införs Allmänhetens frågestund 
vid varje sammanträde. En nyhet ska också publiceras på hemsidan inför varje 
sammanträde, med länk till vidare information. 
 
Nämndernas och bolagens återrapportering till fullmäktige förläggs till det 
sammanträde då årsredovisningarna och frågan om ansvarsfrihet behandlas, samt 
till det sammanträde på hösten då delårsrapporten kommer upp. Återrapport-
eringen bedöms där få ett mer naturligt sammanhang. 
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Den nya demokratiberedningen har fått ett stycke i arbetsordningen, med 
formerna för dess arbete. Diskussioner pågår om beredningens syfte och 
inriktning, och eventuellt kan resultatet av dem senare föras in i arbetsordningen.  
 
 
Bedömning 

Upprättat förslag till arbetsordning är förankrat hos partigrupperna, fullmäktiges 
presidium samt demokratiberedningen. Förslaget följer lagstiftningen, och speglar 
samtidigt hur berörda grupper vill utforma kommunfullmäktiges arbete.  
 
 
 
 
Jenny Andersson 
Kommunsekreterare 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

J A 
 
 
 
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I VIMMERBY KOMMUN 
 
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i författningar gäller bestämmelserna i denna 
arbetsordning. Bestämmelserna följer till stor del dem som framgår av Sveriges Kommuner och 
Landstings mall, oktober 2018, för kommunfullmäktiges arbetsordning. 
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ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL) 

1 § Fullmäktige har 49 ledamöter, och ersättare i enlighet med kommunallagen, det innebär 
mandatperioden 2018-2022 antalet 26.  
 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en 
ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium. Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads 
utgång. 
 
Presidievalen ska förrättas på det första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige. 
Fullmäktiges presidium väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 
 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot 
i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident. 
 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av 
tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra 
uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 
 

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid 
nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde 
får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och 
innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner 
behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunfullmäktige. 
 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL) 

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde var fjärde till femte vecka förutom juli och augusti, i 
normalfallet en måndag. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första 
gången i oktober. 
 
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet. 
 

EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
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ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in 
ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 
 

PLATS 

9 § Fullmäktige sammanträder som regel i Stadshusets plenisal. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde. 
 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

10 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens anslagstavla senast fredagen elva dagar före sammanträdesdagen. Varje ledamot och 
ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. 
 
I 15 kap. 14 och 15 §§ kommunallagen finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 
 
I samband med att kallelsen tillkännages, publicerar administrativa avdelningen en nyhet om 
sammanträdet på kommunens hemsida. 
 

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

11 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan 
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en 
senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när 
och var sammanträdet ska fortsätta. 
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande 
om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett 
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 
 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

12 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett 
ärende, om inte annat följer av lag. 
 
13 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden 
som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde 
vid vilket de avses bli ställda. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska 
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
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Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  
 
Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet.  
 
Kallelsen med handlingar på kommunens hemsida uppdateras med tillkommande handlingar inför 
sammanträdet.  
 
Ärenden där inbjudna gäster deltar (föredragshållare, mottagare av pris m fl) bör förläggas så 
tidigt som möjligt under sammanträdet. 
 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE  

14 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till administrativa avdelningen, som underrättar den ersättare som står i 
tur att tjänstgöra. Efter kl 13.00 närmaste vardag innan sammanträdet anmäler ledamot till sin 
gruppledare, som kallar in ersättare. Avdelningens lista över ersättare används av gruppledarna för 
att kalla in den ersättare som står på tur. Gruppledare meddelar kansliet senast kl 13.00 
sammanträdesdagen vilka ersättare som träder in. 
 
15 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den 
ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 
 
16 § Det som nu sagts om ledamot gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 
 
17 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende. 
 

UPPROP 

18 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
under hela sammanträdet. 
 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början 
av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

19 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan upprop har skett, väljer fullmäktige en ledamot från oppositionen att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar. 
 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

20 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i 
tillkännagivandet. 



   6 
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 
återuppta det senare under sammanträdet. 
 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

21 § Rätt att delta i överläggningen har 
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling 

av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs, 
- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar 

ett ärende som beredningen har handlagt, 
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en 

interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 
 
22 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. 
 
Revisorerna och deras sakkunniga får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 
 
Revisorerna bereds vid varje sammanträde tillfälle att informera fullmäktige utifrån sitt uppdrag.  
 
23 § Ordföranden får, efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, 
kalla ordföranden och vice ordförandena i nämnderna, fullmäktigeberedningarna, gemensam 
nämnd samt bolagsstyrelser i sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen, för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena.  
 
Detsamma gäller revisorerna, anställda hos kommunen och hos samverkande kommuner med 
gemensam nämnd samt utomstående sakkunniga.  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
 
24 § Kommundirektören och fullmäktiges sekreterare får ge information vid överläggningar i alla 
ärenden. 
 
25 § Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när 
fullmäktige behandlar ärendet. 
 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon 
har anmält sig och har blivit uppropad. 
 
Talare som fått ordet i ett ärende bör begränsa sitt anförande till fem minuter. Vid presentation av 
kommunstyrelsens förslag till budget har partiernas företrädare möjlighet till en längre 
presentation. 
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst 
två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den 
talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 
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Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans 
eller hennes anförande. 
 
Ledamöter ska använda ett vårdat språk, iaktta en god sammanträdeskultur samt respektera andra 
talare. Det är inte tillåtet att avge burop eller negativa tillmälen då ärenden behandlas i 
fullmäktige.  
 
Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 
 

DELTAGANDE I KURSER, KONFERENSER OCH TJÄNSTERESOR 

27 § Utöver vad som framkommer av kommunallagens regler om ordförandens befogenheter får 
kommunfullmäktiges ordförande efter samråd med vice ordförandena besluta om följande åtgärder 
som ett led i den löpande verksamheten: Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor för 
fullmäktiges ledamöter och ersättare samt för fullmäktigeberedningars ledamöter och ersättare. 
 

YRKANDEN 

28 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom 
de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. 
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 
 

DELTAGANDE I BESLUT 

29 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, 
innan beslutet fattas. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar 
det med acklamation. 
 

OMRÖSTNINGAR 

30 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har utsetts att justera 
protokollet. 
 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker 
enligt uppropslistan. 
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte 
någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter 
klubbslaget. 
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart. 
 
31 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar, 
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana 
val finns särskilda föreskrifter i lag. 
 

INITIATIVRÄTT I FULLMÄKTIGE 

Följande vägar att väcka ärende i fullmäktige ska vara skriftliga, får inte ta upp ämnen av olika 
slag, och väcks genom att de lämnas till administrativa avdelningen, eller vid sammanträde med 
fullmäktige. 
 

Nämndinitiativ  

32 § En nämnd får väcka ärende i fullmäktige. Det ska avse ett ärende som faller inom nämndens 
och fullmäktiges kompetens. 
 

Motioner 

33 § En motion ska vara undertecknad av en eller flera ledamöter. 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 
 
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
 
Administrativa avdelningen lämnar inkommande motioner, med beslutsförslag, till ordföranden, 
som i samråd med vice ordförandena beslutar att remittera, överlämna eller avvisa dem. 
Inkommande motioner lämnas även som meddelande till nästföljande fullmäktigesammanträde. 
 

Revisionsinitiativ  

34 § Revisorerna får väcka ärende i fullmäktige. Revisionsinitiativet ska vara undertecknat av en 
eller flera revisorer. Det ska avse ett ärende som gäller förvaltning som har samband med 
revisorsuppdraget eller ett ärende som gäller granskning. 
 

Beredningsinitiativ  

35 § En fullmäktigeberedning får väcka ärende i fullmäktige om fullmäktige föreskrivit det. 
 

Bolagsinitiativ 

36 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen ska väcka ärenden i 
fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 
 

Medborgarförslag  

37 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende genom medborgarförslag. 
Ett medborgarförslag ska vara undertecknat av en eller flera personer. Det ska innehålla 
namnförtydligande, adress och telefonnummer. 
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Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde. Administrativa avdelningen lämnar inkommande medborgarförslag, med 
beslutsförslag, till ordföranden, som i samråd med vice ordförandena beslutar att remittera, 
överlåta eller avvisa dem. Inkommande medborgarförslag lämnas även som meddelande till 
nästföljande fullmäktigesammanträde. 
 
Fullmäktiges presidium kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen 
kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte 
följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 
 
Medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige/styrelse/nämnd kan fatta beslut inom ett år från 
det förslaget väcktes. 
 
När ett medborgarförslag har beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt.  
 
Verkställigheten av medborgarförslag redovisas i samband med uppdragsredovisningen till 
fullmäktige enligt 6 kap 5 § kommunallagen.  
 

INTERPELLATIONER 

38 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till 
kansliet senast kl 13.00 vardagen närmast före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att 
ställa den. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation till ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet. 
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 
interpellationen ställdes. 
 
Interpellation som lämnas in senast måndagen i veckan före nästa sammanträde ska få den 
besvarad vid det sammanträdet. Interpellation som lämnas in senare besvaras vid påföljande möte.  
 

Administrativa avdelningen skickar direkt vid registreringen interpellationen till avdelningens/ 
förvaltningens e-postlåda och till den som ärendet är ställd till, för beredning. 
 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast vardagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ 
kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 
 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda 
förutsättningar att besvara interpellationen. 
 
Vid interpellationsdebatten får alla tjänstgörande beslutsfattare delta. 
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En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen 
behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 
 
Interpellationssvar bör behandlas tidigt under fullmäktigesammanträdet. 
 
En interpellation ska kunna ställas av en eller flera ledamöter. 
 
Ordföranden i samråd med vice ordförandena får besluta huruvida en interpellation får ställas. 
 

FRÅGOR 

39 § En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
 
Vad som sägs angående interpellationer gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt. 
 
Ledamöternas frågestund ska finnas med som en punkt på varje sammanträde. 
 
Ordföranden i samråd med vice ordförandena får besluta huruvida en fråga får ställas. 
 
Administrativa avdelningen skickar direkt vid registreringen frågan till avdelningens/ 
förvaltningens e-postlåda och till den som ärendet är ställd till, för beredning. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 
Endast frågeställaren och den som fått frågan får ingå i debatten. 
 

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND 

40 § Allmänhetens frågestund ska finnas med som en punkt på varje sammanträde. 
 
Allmänhetens frågestund förläggs tidigt på sammanträdet.  
 
Rätt att delta vid allmänhetens frågestund tillkommer kommunmedlemmar. Den som ställer fråga 
vid frågestunden ska vara närvarande vid sammanträdet. Tid för fråga är maximalt två minuter. 
 
Den som ställer fråga vid allmänhetens frågestund ska tala om sitt namn. Skriftlig fråga i samband 
med allmänhetens frågestund ska innehålla uppgift om namn och adress.  
 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
 
Frågor får inte ställas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller i ärenden som faller 
utanför den kommunala kompetensen. 
 
Om svar inte kan lämnas till frågeställaren under sammanträdet ska berörd styrelse eller nämnd 
skriftligen svara inom tio dagar. 
 

BEREDNING AV ÄRENDEN 

41 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska 
behandla ska beredas. 
 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden. 
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Inför utskick av kallelse till fullmäktigesammanträde, bereder fullmäktiges presidium aktuella 
ärenden tillsammans med kommunstyrelsens presidium och berörda tjänstemän. 
 

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

42 § Nämnderna ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige. Varje nämnd ska i samband med 
årsbokslut och delårsbokslut redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem. Nämnderna ska även redovisa mål, åtgärder och resultat utifrån 
kommunens styrkort; Ekonomi, Verksamhet/medarbetare, Brukare/invånare samt Utveckling. 
Redovisning sker skriftligt, men med möjlighet till muntlig redovisning av kommentarer och 
avvikelser. 
 

RAPPORT FRÅN DE KOMMUNALA HELÄGDA BOLAGEN 

43 § Återrapportering från de kommunala helägda bolagen ska göras i samband med behandlingen 
av bolagets årsbokslut och delårsbokslut.  
 
Återrapportering ska lämnas angående bolagets mål, åtgärder och resultat utifrån kommunens 
styrkort; Ekonomi, Verksamhet/medarbetare, Brukare/invånare samt Utveckling. Bolagen ska 
även informera om ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Redovisning sker 
skriftligt, men med möjlighet till muntlig redovisning av kommentarer och avvikelser. 
 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

44 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 
Presidiet och fullmäktiges revisorer ska träffas fyra gånger per år, varav minst en gång inför 
ansvarsfrihetsprövningen.  
 
Vid prövning av frågan om anmärkning och ansvarsfrihet behöver fullmäktige inte motivera sitt 
beslut om revisionsberättelsen ej innehåller några kritiska synpunkter, bedömningar eller 
framställningar och fullmäktige gör samma bedömning som revisorerna och beslutar bevilja 
ansvarsfrihet. Motivering behövs dock om det har framförts kritiska synpunkter och förslag från 
fullmäktiges ledamöter vid behandlingen av ärendet. 
 
Motiveringen ska tydligt redovisa vilka omständigheter som legat till grund för beslutet, och 
formuleras självständigt av fullmäktige utifrån förslag av beredande organ. 
 
Om en enskild fullmäktigeledamot vill framföra kritiska synpunkter eller lägga yrkanden i 
ansvarsfrågan under fullmäktigesammanträdet ska ledamoten själv skriftligen presentera sitt 
förslag till beslutsmotivering. 
 
Fullmäktige behandlar i fråga om anmärkning och ansvarsfrihet varje nämnd, styrelse, beredning 
eller enskilda förtroendevalda i sådana organ, för sig. 
 
Ledamöter som är föremål för prövning får ej delta i fullmäktigebeslut som gäller sig själv eller 
det organ man tillhör. 
 
Vid behov bereder ålderspresidenten frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

45 § Presidiet bereder revisorernas budget. 
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FULLMÄKTIGEBEREDNINGAR 

Valberedning 

46 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för 
den löpande mandatperioden. 
 
Valberedningen består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en vice ordförande och en 
andre vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval. 
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 

Demokratiberedning 

47 § Demokratiberedningen består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Demokratiberedningen ska ha 
personunion med valnämnden. Samtliga partier i fullmäktige ska medverka, och majoriteten ska 
ha flest platser. Demokratiberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 

Tillfälliga fullmäktigeberedningar 

48 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för beredning av ett 
visst ärende eller en viss fråga. För tillfälliga fullmäktigeberedningar bestämmer fullmäktige 
antalet ledamöter och ersättare, budget samt mandattid. Fullmäktige väljer bland ledamöterna i 
den tillfälliga fullmäktigeberedningen en ordförande. 
 

Öppna sammanträden för fullmäktigeberedningar 

49 § Fullmäktigeberedningar får ha öppna sammanträden. De beslutar själva om detta. 
 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

50 § Protokollet justeras av ordföranden samt en ledamot från oppositionen. 
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller 
hon har lett. 
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 
 
I protokollet ska framgå vilka ledamöter som deltagit i debatten. 
 

LJUDUPPTAGNING 

51 § Varje sammanträde spelas in och upptagningen därifrån ska arkiveras. Till varje protokoll ska 
finnas en ljudupptagning på CD eller liknande. 
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RESERVATION 

52 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, 
ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag 
beslutet fattades. 
 
För att få reservera sig krävs det inte att ledamoten har yrkat på annat beslut. 
 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

53 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet. Expediering av beslut ska normalt ske digitalt.  
 
54 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som 
föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla 
i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 
 

SEKRETERARE 

55 § Såsom sekreterare i fullmäktige och fullmäktiges beredningar tjänstgör kommunsekreteraren, 
om ej annat påkallas av omständigheterna. 
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§ 83 Dnr 2019/000454 214 

Björkkullens förskola Vi 68:7 med flera. Detaljplan, 
utbyggnad. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med miljö- och 
byggnadsnämndens förslag, antar detaljplanen för Vi 68:7 med flera, 
Björkkullens förskola, Vimmerby kommun.  
 
Sammanfattning 

Lagstöd 

PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 
 
Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Björkkullens 
förskola samt se över parkeringsmöjligheter och trafiksituation. 
 

Detaljplanen har varit på samråd och granskning under hösten 2019. 
 

Fem granskningsyttranden har kommit in varav tre utan synpunkter. 
 

Plankartan har inte ändrats efter granskningen. Ändringar som gjorts i 
planbeskrivningen är enbart av redaktionell karaktär. 
 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med granskningsutlå-
tandet.  
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-25, § 22 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 
Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden, 2020-01-15, Detaljplan Vi 
68-7 
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 
handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som skall 
vara allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen skall 
regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 
förklarar syftet med planen och på vilket sätt den skall genomföras. 
Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen skall förstå vilka 
konsekvenserna blir när planen genomförs. 

Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 
för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket 
att en miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 

Detaljplanehandlingarna består av: 
• Plankarta med bestämmelser 
• Plan- och genomförandebeskrivning  
• Fastighetsförteckning 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Björkkullens 
förskola med två avdelningar och möjlighet till en senare utbyggnad i ett 
senare skede.  

Fastigheten Vi 22:20 tas med eftersom en del av marken på den södra sidan 
ligger på naturmark eller saknar markanvändning. Detta rättas till så att 
detaljplanen stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. 

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är 
ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. 

Förslaget strider inte mot översiktsplanen. 
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Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 
översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen skall samråda detaljplaneförslaget med bland andra 
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som 
berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 
som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 
platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-
komna synpunkter skall det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 
under två veckor. 

Inför granskningen skall kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 
till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 
om förslaget till detaljplan. 

Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett gransknings-
utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-
sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 
Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 
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Plandata 

Läge 

Planområdet ligger cirka 500 meter söder om Södra Vi centrum i anslutning 
norr om Flädervägen och Blåsippstigens ände.  

Planområdet ligger söder om bostadsfastigheterna Vi 22:1, Vi 24:1, Vi 68:6, 
väster om Vi 67:1-6 och norr om Vi 69:6-11. 

Areal 

Planområdet är på cirka 14 031 m2. 

 

Översiktskarta, planområdet är markerat med blå linje. Bild: Vimmerby kommun 

Ägoförhållanden 

Vi 22:20 ägs av en privat aktör och resten utav marken inom planområdet 
ägs av Vimmerby kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Området omnämns inte specifikt i ”Lokal utvecklings- och översiktsplan 
2007 för Vimmerby kommun”. Den föreslagna förtätningen är dock ett mål 
i översiktsplanen som anger att förtätning med centrum som mittpunkt och 
utbyggnadsområden tätt runt omkring är ur ett hållbarhetsperspektiv en 
föredömlig utbyggnad av staden.  
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Detaljplan 

Planområdet berör två gällande detaljplaner, 08-SVM-50, 0884-P237 och 
0884-P339, lagakraftvunna 1974, 2002 och 2008. I den nuvarande 
detaljplanen anges kvartersmarken som allmänt ändamål. Dock ska det 
understrykas att den nuvarande byggnaden är byggd på prickmark vilket är 
sannerligen anmärkningsvärt. I 0884-P237 anges området som friliggande 
bostäder i två våningar. I 0884-P339 anges området som natur, lokalgata 
och bostäder. I alla detaljplanerna har genomförandetiden utgått. 

 

Del av detaljplan 08-SVM-50, det rödmarkerade området är det planerade 
området. Bild: Vimmerby kommun 
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Del av detaljplanerna 0884-P23 samt 0884-P339, det rödmarkerade området är 
det planerade området. Bild: Vimmerby kommun 
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Övriga kommunala beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2019-03-13 till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för VI 68:7>1 och del av 
VI 14:1>1, Vimmerby kommun.  
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

Östra delen av kvartersmarken består redan av en förskola i ett plan medan 
västra delen av parkmark. Parkmarken är idag en klipps gräsyta. En gång- 
och cykelväg löper igenom planområdet från norr till söder. Väster om den 
ligger vändplanen för Blåsippstigen och åker- och hagmark. 

Natur, vegetation 

Sydväst och väster om planområdet ligger stora områden utav åker- och 
hagmark och längre bort av blandskog.  

 

Vy sydväst från gång- och cykelbanan. Foto: Vimmerby kommun 
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Vy öster ut på Blåsippstigen. Foto: Vimmerby kommun 

 

Område där den nya byggnaden är tänkt att vara. Foto: Vimmerby kommun 
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Kultur och rekreation 

Inom planområdet finns idag en gräsplätt som kan antas användas sporadisk 
av de boende för rekreation och utevistelse. Men i alla tre besök som gjordes 
i området syntes ingen människa på platsen. 

Riksintressen 

Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Skyddad natur, bebyggelse, anläggningar 

Det finns ingen skyddad natur, bebyggelse eller anläggningar inom 
planområdet. 

Stads- och landskapsbild 

Planområdet är omringat i norr, öster och söder av lugna villaområden i två 
plan som planerades och bebyggdes under 1970-talet. I sydväst och väster 
om planområdet består det av åker- och hagmark där Blåsippstigen går 
igenom. Området har en karaktär av en blandning av landsbygd och 
villaområde vilket skapar en tyst och lugn atmosfär. 
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Villor byggda i början av 1970-talet öster om planområdet. Foto: Vimmerby 
kommun 

 

Villor byggda under 1970-talet söder om planområdet. Foto: Vimmerby kommun 
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Villaområde norr om planområdet. Foto: Vimmerby kommun 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger cirka 500 meter från Södra Vi centrum där man finner 
såväl offentlig som kommersiell service och handel. Cirka en 10 km söder 
om Södra Vi ligger Vimmerby som tillhandahåller ett större utbud av 
offentlig och kommersiell service. 

Gator och trafik 

Planområdet nås via Flädervägen och Blåsippstigen som sträcker sig 
västerut respektive österut. Från Flädervägen tar man sig enkelt österut mot 
Djursdala och via Blåsippstigen tar man sig enkelt västerut mot Vimmerby. 
En gång- och cykelbana löper från nord till syd och kopplar ihop 
bostadsområdena i norr och söder. Området karakteriseras av en väldigt låg 
trafikmängd. 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 
sedimenterat material, huvudsakligen av silt i planområdets västra delar som 
överlagras av ett djup upp till 0,5 meter tjockt sandlager. I siltmaterialet och 
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troligen under detsamma förekommer skikt av lera. I planområdets östra 
delar finns det morän. Bergarten inom planområdet är porfyrisk granit. 

Hydrologiska förhållanden 

Med ett uppskattat jorddjup på 10-20 meter kan man räkna med att marken 
är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-ytan skall 
kunna ske annat än lokalt. Området bedöms inte bli översvämningsdrabbat 
vid beräknade framtida 100-års flöden. 

Markföroreningar 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. 

Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 
huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 

Buller 

Planområdet påverkas inte av något buller. 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där 
det råder ett högt bebyggelsetryck. Det övergripande målet är att möjliggöra 
för en utbyggnad av Björkkullens förskola i etapp 1 med två avdelningar 
och möjlighet till en senare etapp 2 med två avdelningar till i ett senare 
skede. Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning 
och är ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden. 

Bebyggelse 

Den nya bebyggelsen består av en förskola i en våning plus en vind för 
ledningar. Nockhöjden ligger på 7 meter. 

Gator och trafik 

Framtida avlämning och hämtning av barn på förskolan får endast ske via 
Blåsippstigen där en parkering får angöras i gatans ände. Förskolans 
personal kommer att fortsätta använda den nuvarande parkeringen som 
ansluter sig till Flädervägen. Varuleverans fortsätter att ske via Flädervägen. 
Mellan Blåsippstigen och Flädervägen blir det ej tillåtet att köra. I alla 
väderstreck sträcker sig gång- och cykelvägar.  

 

Bilden visar gång- och cykelnätverket i området. Bild: Vimmerby kommun 

 

GC-vägar 
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Teknisk försörjning 

El 

El finns framdraget i området. El- och teleanslutning sker i samråd med el- 
och teleleverantör. 

Värme 

Ambitionen för förskolsbyggnaden är att den uppförs med god isolering 
samt att de förses med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad. 
Den energi som behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor 
såsom sol, vind, vatten och biobränslen.  

Vatten och avlopp 

Vatten- och avloppsledningar finns framdragna under Flädervägen. 
Anslutning skall ske till befintligt vatten- och avloppsnät. Den nya 
byggnaden använder befintliga anslutningspunkter som redan används av 
den befintliga byggnaden. 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 

Fiberledningar är anlagda under Flädervägen och längs gång- och 
cykelvägen, möjlighet till framtida anslutning finns. En fiberledning som 
just nu går under där den nya byggnaden är tänkt att byggas behöver flyttas i 
samband med byggstart och bekostas av exploatören. 

Servitut och ledningsrätt 

Ledningen på den östra delen av fastigheten säkerställs genom en 
ledningsrätt eller servitut. Upplag eller att marknivån ändras ovanför 
markkabeln så att reparation och underhåll försvåras får inte ske utan 
ledningsägarens medgivande. Eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande så som flyttningar eller ändringar av befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören. 

Geotekniska frågor 

Markförhållandena inom planområdet bedöms som goda för en normal 
grundläggning. 

Dagvattenhantering 

En dagvattenutredning ”Dagvattenutredning Förskolan Södra Vi” (2019) har 
uppförts av Sweco där man föreslår följande lösningar hur man skulle kunna 
hantera framtida dagvattenhanteringen för planområdet. Att hantera 
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dagvattnet från de hårdgjorda ytorna inom området med hjälp av öppna 
dagvattenlösningar bedöms vara den mest fördelaktiga lösningen, både ur 
ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. En öppen dagvattenhantering 
medför en trög avledning och fördröjning som avlastar det allmänna 
dagvattensystemet. 

Samtliga dagvattenåtgärder som krävs för ett fungerande system måste 
placeras på allmän platsmark. Detta för att kommunen ska ha rådighet över 
marken och äga dagvattenanläggningarna. Om exploatören vill vidta 
ytterligare åtgärder på kvartersmark uppmuntras detta. Dagvattnet kan 
nyttjas som en resurs, till exempel till bevattning eller för att skapa en 
kreativ lekmiljö. Det är dock viktigt att tänka på säkerhetsaspekterna. 

Inga förändringar görs på befintlig byggnad avseende dagvattenhanteringen, 
som avleds österut. Dagvatten från den tillkommande byggnaden, 
vändplanen samt parkeringen föreslås avledas västerut mot öppna diken på 
respektive sida av Blåsippstigen för fördröjning och rening. Avledningen 
mot dikena inom planområdet sker antingen i öppna rännor eller i ledning. 

Längs gång- och cykelvägen föreslås ett uppsamlande dike som 
omhändertar dagvattnet från gång- och cykelvägen samt den nordvästra 
delen av planområdet som är obebyggd. Diket ansluts till vägdikena via en 
ledning under gång- och cykelvägen. 

 

Bilden visar dagvattenhanteringen i området, blåa pilar visar vattenflödet. Bild: 
Vimmerby kommun 

Öppet dike 

Öppet dike 

Öppen ränna 
Ny byggnad 

Befintlig byggnad 
avvattnas som 
tidigare. 

Gul linje: kantsten 
kan användas för 
att skydda befintlig 
bebyggelse 
nedanför slänten. 
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Dagvattenavledning från takytor 

Dagvattnet från den tillkommande byggnaden föreslås samlas upp i 
dagvattenrännor eller i dagvattenledning och ledas till de öppna dikena. Det 
bedöms inte finnas plats till ett öppet dike inom kvartersmarken och det är 
dessutom olämpligt av säkerhetsskäl. 

Höjdmässigt bör det inte vara något problem att leda dagvattnet eller 
husgrundsdränering i ledningar. Det skiljer ca 2,5 m i höjd mellan befintlig 
mark vid tillkommande byggnad och befintlig markhöjd vid dikenas start på 
ömse sidor om Blåsippstigen. 

 

Dagvattenränna. Bild: Sweco 

Dagvattenavledning från väg och parkering 

Gatan och vändplanen bör luta mot den smala remsa med parkmark som 
skiljer parkeringen från vändplanen. Remsan kan utformas som svagt skålad 
och mynna i vägdiket längs Blåsippstigen. 

Parkeringen lutar åt nordväst där det finns en lågpunkt. Om möjligt bör 
fallet justeras mer västerut för att undvika att dagvatten leds mot fastigheten 
i norr. Dagvattnet kan samlas upp i en ränna som leder till vägdiket. 
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Exempel på öppna dagvattenrännor. Bild: Sweco 

Fördröjning i diken 

För den tillkommande bebyggelsen behöver totalt 45 m3 fördröjas. För att 
efterlikna den i dagsläget naturliga fördröjningen föreslås att de befintliga 
vägdikena längs Blåsippstigen utökas för att nyttjas till fördröjning. Det 
finns ett dike på respektive sida av vägen som är 80 m långt vardera innan 
de når lågpunkten. Därefter ansluter vägdikena till ett naturligt dikessystem 
som så småningom når recipienten Krön. Ytterligare 40 m3 behöver 
fördröjas för att omhänderta dagvattnet från Blåsippsstigen, vilket innebär 
totalt 85 m3. 

Vägdiken utformas normalt med slänter på 1:2. Om dikena är 0,5 m djupa 
och 2 m breda rymmer de 130 m3, vilket överstiger volymen som behöver 
fördröjas. Volymen kommer i praktiken att vara något mindre på grund av 
höjdskillnaderna. Det kan behövas dämning längs vägen i form av trappsteg 
för att fånga upp höjdskillnader och därmed kunna nyttja så stor del av 
volymen som möjligt. 

Marken består av lera och silt vilket innebär att möjligheten till infiltration 
är mycket begränsad. En del dagvatten kommer dock tas upp av 
växtligheten. 

Dagvatten vid 100-årsregn 

Ur dagvattensynpunkt är det viktigt att höjdsättningen sker så att skador 
förhindras på fastigheter och anläggningar vid skyfall. Marken inom 
området ska höjdsättas så att marken lutar ut från fastigheter och att det 
finns ytliga flödestråk där vattnet kan rinna igenom bebyggelsen vid skyfall 
när dagvattenledningsnät är fullt. 

Planområdet har goda förutsättningar ur översvämningspunkt eftersom det 
är högt beläget och i princip inte alls tar emot vatten från omkringliggande 



 
 

Plan- och 
genomförandebeskrivning 

19 (30) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019-538 
Antagandehandling 

2020-01-08 

 
 

mark. Fastigheten löper alltså låg risk att drabbas av ytlig översvämning 
från omgivande fastigheter vid stora regn. 

Det är även viktigt att se till att planområdet inte orsakar skada på 
kringliggande områden. Öster om planområdet finns bostadshus som är 
mycket lägre belägna och som löper risk för översvämning. För att undvika 
detta föreslås att en kantsten sätts längs asfaltskanten och att fallet på 
asfaltsytan kontrolleras för att säkerställa att dagvattnet leds mot 
Flädervägen istället för mot bostadshusen i öst. 

 

Den östra planområdesgränsen. Marken sluttar kraftigt österut mot befintlig 
bebyggelse, vilket kan orsaka översvämningsproblem. Bild: Sweco 

Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. Vid misstanke eller 
upptäckt av förorening i samband med schaktning av planområdet måste 
tillsynsmyndigheten, kommunen, omedelbart underrättas. En anmälan måste 
inkomma till tillsynsmyndigheten. Detta är viktigt då barn ska uppehålla sig 
i området. 
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Radon 

Ny bostadsbebyggelse skall alltid uppföras radonsäkert. I Boverkets bygg-
regler (BFS 1993:57) finns föreskrifter med funktionskrav för att radon-
haltens årsmedelvärde och gammastrålningsnivån inte skall överstiga 
angivna värden. Detta behandlas vid bygglovgivningen. 

Buller 

Planförslaget påverkar inte bullret nämnvärt för de boende i området. En 
utbyggnad av förskolan medför visst en ökad ljudnivå från de lekande 
barnen på gården men nivåerna bedöms ej överskrida de rekommenderade 
riktlinjerna för ljudnivåer inomhus. 

Farligt gods 

Planförslaget bedöms ej medföra en ökad transport av farligt gods.  
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Planens konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats och ingår i 
planhandlingarna. Där framgår det att genomförandet av detaljplanen inte 
antas medföra någon betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 
kap miljöbalken. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
behöver därför inte upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 
översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 
föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 
som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 

Planområdet ligger inom ett område som är av riksintressen för 
kulturmiljövården, Stångåns dalgång. Stångåns dalgång består av 
odlingslandskap, bymiljöer och kommunikationsmiljöer som utvecklats i 
och anpassats till den kuperade dalgångsbygden kring Stångån med 
tillhörande sjöar från förhistorisk tid och fram till 1800-talet. Området 
utgörs av ett kuperat landskap kring Stångån och till vissa delar kring 
sjöarna Krön och Juttern. Det utgörs främst av skogsbygder men de bördiga 
bygderna närmast kring ån och vid sjöarna är uppodlade och mer öppna. 
Området utbredning präglas av det sprickdalsystem som här sträcker sig i en 
närmast nord-sydlig riktning, och som markeras av sjöarna och Stångån. Det 
kringliggande kulturlandskapet har utvecklats utifrån närheten till dessa 
vatten och den lokala topografin. Bebyggelsen i området är tydligt anpassad 
till den kuperade terrängen. Många av byarna återfinner man därför på 
dalgångens högre väldränerade delar. Genom att markerna kring byarna ofta 
är uppodlade eller betade innebär det att man härifrån ofta har en storslagen 
utsikt och en tydlig visuell kontakt med de sjöar och vattendrag som följer 
dalgången. De åtgärder som medges i detaljplanen ligger inte i närheten av 
dessa områden och påverkar således inte riksintressets värden negativt, 7 
kap miljöbalken.  
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Stadsbild 

Planområdet ingår i ett redan utbyggt stadsområde. Områdets karaktär 
kommer inte att förändras och stadsbilden bedöms därför inte påverkas 
negativt. 

Hälsa och säkerhet 

Planförslaget bedöms inte påverka närområdet i negativ bemärkelse när det 
gäller hälsa och säkerhet. 

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 
skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte skall försämras 
och att alla vatten skall uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på 
grundvattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster inom 
Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas av 
föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst som 
ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–
SE638915–150304.  
 
För området gäller att följande kvalitetskrav skall uppnås:  
Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åtgärder krävs 
för att god ekologisk status skall kunna uppnås till år 2021.  
Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 
kvicksilver). 
 
Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 
sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 
alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 
årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 
missgynnas. 
 
Detaljplanen i sig bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten 
negativt. Kommunen bedömer att det inte blir någon ökning av 
dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Stångån. 
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Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling 
(SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, kvävedioxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhusluft, bensen och 
ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 
god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 
orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 
försämring av luftkvaliteten. 

Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 
hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 
från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 
mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) skall strävan 
vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 
människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 
buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 
för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 
riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förtätning är ett sätt att försöka att skapa en mer hållbar stadsutveckling. En 
tätare stad är vetenskapligt mer energieffektivare och leder till färre utsläpp 
eftersom invånarna bor närmare arbeten och lokal service och därmed är 
mindre beroende av bilen. Istället främjas andra färdsätt såsom att gå, cykla 
eller färdas med kollektivtrafik.  

Genom att bygga i redan exploaterade områden kan den befintliga infra-
strukturen utnyttjas. 

Sociala konsekvenser 

De sociala konsekvenserna av planförslaget bedöms som väldigt positiva för 
lokalbefolkningen. 
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Barnkonsekvenser 

Eftersom planförslaget handlar om en ny förskolbyggnad så påverkar 
detta barnen väldigt positivt. 

Jämställdhet 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 
jämställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 

Exploateringen har goda förutsättningar att anpassas ur 
tillgänglighetsperspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet 
till husens entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga 
gatuhöjder. 

Fastighetskonsekvenser 

Allmän platsmark i form av parkmark (kommunägd mark) kommer att 
övergå till kvartersmark för förskola (kommunägd mark).  

Vi 14:1  

Från fastigheten VI 14:1 sker en marköverföring på 3863 m2 mark till 
fastigheten VI 68:7 genom fastighetsreglering som initieras av berörda 
fastighetsägare. 

Vi 68:7 

Cirka 3863 m2 mark marköverförs från VI 14:1 till VI 68:7 genom 
fastighetsreglering som initieras av berörda fastighetsägare. 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
skall kunna genomföras. Beskrivningen skall även redovisa vem som vidtar 
åtgärderna och när de skall vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige under första 
kvartalet 2020. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 

Vimmerby kommun initierar fastighetsbildning inom planområdet. VEMAB 
upprättar anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark, det vill säga för lokalgata 
och gång- och cykelväg. 

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 

Kommunen initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom planområdet och 
svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

Teknisk försörjning 

Servitut och ledningsrätt 

Ledningen på den östra delen av fastigheten säkerställs att vara kvar genom 
att en ledningsrätt eller servitut upplåtes. Upplag eller att marknivån ändras 
ovanför markkabeln så att reparation och underhåll försvåras får inte ske 
utan ledningsägarens medgivande. Eventuella kostnader i samband med 
planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av befintliga 
anläggningar bekostas av exploatören. 
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Ekonomiska frågor 

Kommunen ansöker om och står för samtliga förrättningskostnader till 
Lantmäteriet.  

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med 
bygglovet.  

Bygglovsavgift tas ut av exploatör i samband med bygglovgivning. VA-
avgifter tas ut enligt gällande taxa. 

 

Tekniska utredningar 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

• Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun 
• Dagvattenutredning Förskolan Södra Vi, Sweco 2019-09-28 

Planförfattare 
Stefan Khoo, planeringsarkitekt 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-03-13 (MBN § 6/2019) beslut 
om att upprätta en detaljplan för aktuellt område. 
 
Planen hanteras med ett så kallat standardförfarande, då syftet inte är i strid 
mot översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 
övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
 
Detaljplaneförslaget har varit på samråd och varit föremål för granskning 
enligt plan- och bygglagen 9 kap 8–37 §§. 
 
Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 
samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 
 
I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har 
planförslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 
 
Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-08-21 (MBN § 121/2019) beslut 
om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11–17 
§§. Samrådstiden var 28 augusti - 18 september 2019. 
 
Samrådshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2019-08-14 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-08-14 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-08-14 
Fastighetsförteckning, 2019-08-05 
 
Två myndigheter, två kommunala organ och två övriga organ kom in med 
samrådsyttranden, varav en utan erinran. 
 
Myndigheter: 
Lantmäteriet    2019-09-09 
Länsstyrelsen Kalmar   2019-10-07 
 
Kommunala organ: 
Vimmerby Energi & Miljö AB  2019-09-16 
Samhällsbyggnadsavdelningen  2019-09-17 
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Övriga organ: 
E.ON    2019-09-05 
Else-Britt Kindman   2019-09-08 

Inkomna synpunkter hade föranlett till några ändringar på plankartan och i 
plan- och genomförandebeskrivningen. En av ändringarna var att 
markreservatet för den underjordiska ledningen på planens östra sida 
flyttades så att den går längs med fastighetsgränsen. Fastigheten Vi 22:20 
togs med eftersom en del av marken på den södra sidan ligger på naturmark 
eller saknar markanvändning. Detta rättas till så att detaljplanen stämmer 
överens med hur det ser ut i verkligheten. Förskolans nockhöjd ökades till 
12 meter för att göra planen så flexibel som möjligt och underlätta för 
framtida utbyggnader istället för att lekytor behöver tas i anspråk. Övriga 
ändringar som skedde var enbart av redaktionell karaktär. 

Granskning 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-10-16 (MBN § 143/2019) beslut 
om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 
kap 18–22 §§. Granskningstiden var 23 oktober - 13 november 2019. 
 
Granskningshandlingar: 
Plankarta med bestämmelser, 2019-10-08 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-10-21 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2019-10-10 
Fastighetsförteckning, 2019-08-05 
 
Två myndigheter, två kommunala organ och ett övrigt organ kom in med 
granskningsyttranden, varav tre utan erinran. 
 
Myndigheter: 
Lantmäteriet    2019-10-28 
Länsstyrelsen Kalmar   2019-11-12 
 
Kommunala organ: 
Vimmerby Energi & Miljö AB  2019-11-13 
Samhällsbyggnadsavdelningen  2019-11-25 
 
Övriga organ: 
E.ON    2019-10-30 

 
Inga ändringar har gjordes på plankartan, endast ändringar enbart av 
redaktionell karaktär har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 
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Sammanställning av yttranden 

Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Yttrandena följs 
av miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och 
byggnadsförvaltningen, Vimmerby kommun. 

Ingen erinrin 

Else-Britt Kindman 

Länsstyrelsen Kalmar 

• Länsstyrelsen hade inga synpunkter som aktualiserar en prövning 
men hade ett par rådgivande synpunkter. Planen ligger inom ett 
område som är av riksintressen för kulturmiljövården, Stångåns 
Dalgång. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte påverkar 
riksintressets värden. Dock bör denna planeringsförutsättning framgå 
av planhandlingarna tillsammans med er bedömning. 

• Länsstyrelsen hade inga uppgifter om att marken kan vara förorenad. 
Även då uppgifter saknas bör det beaktas att föroreningar ändå kan 
förekomma inom planområdet. Ett resonemang bör föras i 
planbeskrivningen för hur eventuellt uppkomna föroreningar ska 
hanteras inom planområdet. Detta är viktigt då barn ska uppehålla 
sig i området. 

Kommentar: 

Dessa rådgivande synpunkter har tagits i beaktande och plan- och 
genomförandebeskrivningen har ändrats för att tillgodose dessa frågor. 

Vimmerby Energi & Miljö AB 

• VEMAB vill lyfta fram att fiber finns i närområdet som det måste 
tas hänsyn till. En befintlig fiberledning går där den nya byggnaden 
är planerad. 

Kommentar: 

Fiberledningen flyttas vid byggstart och bekostas utav exploatören. 

E.ON 

• E.ON:s ledning under det befintliga huset behöver skyddas 
alternativt flyttas. För elledning i mark får byggnad eller annan 
anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade 
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instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 
anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så att 
reparation och underhåll försvåras. 

Kommentar: 

Inkomna synpunkter hade föranlett till några ändringar på plankartan och i 
plan- och genomförandebeskrivningen. En av ändringarna var att 
markreservatet för den underjordiska ledningen på planens östra sida 
flyttades så att den går längs med fastighetsgränsen. U-området går nu längs 
med fastighetsgränsen vilket innebär att en kabelflytt behöver göras vid ett 
senare tillfälle och bekostas av exploatören. Marknivån inte får ändras ovan 
ledningen och att kostnader i samband med planens genomförande så som 
flyttning eller ändring av befintliga anläggningar bekostas av exploatören. 
Restriktioner för markanvändningen för u-område har specificerats i 
plankartan. Kabeln flyttas enklast i samband med byggstart. 

Lantmäteriet 

• Lantmäteriet menar att denna viktiga fråga måste förbättras. Endast 
u-område säkerställer inte ledningarna. Genom att lägga ut 
markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar ser 
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på 
kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som 
hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar 
behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte 
beskrivet i genomförandebeskrivningen av planbeskrivningen. 

Kommentar: 

Ledningen på den östra delen av fastigheten säkerställs genom en 
ledningsrätt eller servitut. Upplag eller att marknivån ändras ovanför 
markkabeln så att reparation och underhåll försvåras får inte ske utan 
ledningsägarens medgivande. Eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande så som flyttningar eller ändringar av befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

• Samhällsbyggnadsavdelningen skulle vilja att man tittar över 
trafiksituationen vid Blåsippsstigen och Flädervägen igen. Det är för 
stor risk med befintlig lösning att lämning och hämtning sker via 
Flädervägen också och att det kommer parkeras där i alla fall. Avtal 
för garage? Det finns ett befintligt kontrakt med husägare för 



 
 

Granskningsutlåtande   
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MBN 2018-538 
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2020-01-08 
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tillgång till Garage i området. Vi vill titta över detta, och inte tillåta 
dispens för att köra på GC väg till garaget. 

Kommentar: 

En parkeringslösning har åstadkommits genom diskussioner med 
gatukontoret och är att två parkeringsplatser för hämtning och lämning 
anläggs inom förskolans fastighet med anslutning till Flädervägen. 

Avtalet som är knutet till Vi 22:20 att ägaren får köra på GC-banan är inte 
en detaljplanefråga och det är upp till gatukontoret att säga upp den här 
dispensen. 

Sammanfattning 

Samråd och granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11, 
12 respektive 18 §§.  

Yttranden från sex olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 
granskningstiden. Inga ändringar har gjordes på plankartan efter 
granskningen, endast ändringar enbart av redaktionell karaktär har gjorts i 
planhandlingarna inför antagande. 

Ställningstagande 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27§. 

 

Stefan Khoo 
planeringsarkitekt 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  



 
 Sammanträdesprotokoll  1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-15 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

 

 
Detaljplan för Vi 68:7 med flera, Vimmerby 
kommun. Antagande 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för Vi 
68:7 med flera, Björkkullens förskola, Vimmerby kommun, till kommun-
fullmäktige för antagande. 
 
Lagstöd 
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan. 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Björkkullens 
förskola samt se över parkeringsmöjligheter och trafiksituationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under hösten 2019. 
 
Fem granskningsyttranden har kommit in varav tre utan synpunkter. 
 
Plankartan har inte ändrats efter granskningen. Ändringar som gjorts i 
planbeskrivningen är enbart av redaktionell karaktär. 
 
Detaljplanen bedöms vara klar för att antas i enlighet med gransknings-
utlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
 

MBN § 2/2020 Dnr MBN 2019-538  
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§ 107 Dnr 2019/000220 253 

Markförsäljning Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. anta högsta budet 2 700 000 kronor som inkommit från Vendledals 
Fastighets AB via försäljningsuppdrag rörande fastigheten Vendledal 2 
hos Fastighetsbyrån 

 

2. genom upprättande av köpeavtal överlåta fastigheten Vendledal 2 till 
Vendledals Fastighets AB med det vinnande budet 2 700 000 kronor 

 

Sammanfattning 

Ärendet inleds med att representanter från Carlström kort berättar som  sina 
idéer kring Vendledal och visar skisser över den tänkta byggnationen. 
Tanken är försäljningsstart ska kunna ske i maj och byggstart i september 
och inflyttning ca nio månader senare. 
 
Kommunen är ägare till fastigheten Vendledal 2 i Vimmerby tätort.  
 

Vendledal 2 var tidigare privatägd och nyttjades då som villatomt med ett 
permanent enfamiljshus. 2017 förvärvade kommunen fastigheten med avsikt 
att göra en ny detaljplan i området för att främja bostadsutvecklingen. Syftet 
med detaljplanen var och är fortfarande att möjliggöra för bostäder inom 
redan utbyggt bostadskvarter. Flexibilitet i detaljplanen medger att ny 
bostadsbebyggelse i form av antingen villor, par- eller radhus är möjlig.  
 

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 25 februari 2019 och vann laga 
kraft 29 mars 2019. 
 

Våren 2019 tog Kommunen beslut att avyttra Vendledal 2 genom försälj-
ning. En mindre upphandling gjordes där Fastighetsbyrån tilldelades försälj-
ningsuppdraget. För att få en transparent och tydlig budgivning fastslog 
Kommunen en kravspecifikation (id 66278) för att ge budgivarna likartade 
förutsättningar. Fastighetskontoret ansökte i september 2019 även om 
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rivningslov för ovan nämnda enfamiljshus som godkänts och rivning har 
påbörjats. 
 

Vendledal 2 har legat ute till försäljning under senhösten 2019 fram till 31 
januari 2020. Ett antal intressenter har funnits och budgivning har pågått. 
 
Aktuell situation 

Budgivningen har lett till ett vinnande bud och en försäljning är nu genom-
förbar. Högsta budet på 2 700 000 kronor innehas av Carlström Project AB. 
 

Carlström Project AB har presenterat avsikten med förvärvet av Vendledal 2, 
där tanken är att bygga ett radhuskoncept inrymmande 12 bostäder på ett 
smakfullt och genomtänkt sätt. 
 
Bedömning 

Försäljningen bedöms både genomförbar och gynnsam. Carlström Project 
AB upplevs som en seriös köpare och erfaren byggherre.  
 

Kommunen har sedan tidigare en upprättad markanvisning med Carlström 
project AB på exploateringsfastigheten Kiosken 1. 
 
Finansiering 

Ryms inom befintlig MEX-budget. Budet tillgodoser kommunens 
självkostnadspris plus ett litet överskott.    
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-25 § 15 
Tjänsteskrivelse Försäljning Vendledal 2 
Kravspecifikation inför markförsäljning, id 66278.  

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
___________________    
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§ 15 Dnr 2019/000220 253 

Markförsäljning Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3 
2019 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
1. anta högsta budet 2 700 000 kronor som inkommit från 

Carlström Project AB via försäljningsuppdrag rörande 
fastigheten Vendledal 2 hos Fastighetsbyrån  

 
2. genom upprättande av köpeavtal överlåta fastigheten Vendledal 

2 till Carlström Project AB med det ledande budet 2 700 000 
kronor  

 
 

Sammanfattning 

Kommunen är ägare till fastigheten Vendledal 2 i Vimmerby tätort. 
Vendledal 2 var tidigare privatägd och nyttjades då som villatomt med ett 
permanent enfamiljshus. 2017 förvärvade Kommunen fastigheten med avsikt 
att göra en ny detaljplan i området för att främja bostadsutvecklingen. Syftet 
med detaljplanen var och är fortfarande att möjliggöra för bostäder inom 
redan utbyggt bostadskvarter. Flexibilitet i detaljplanen medger att ny 
bostadsbebyggelse i form av antingen villor, par- eller radhus är möjlig. 
Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 25 februari 2019 och vann laga 
kraft 29 mars 2019. 
Våren 2019 tog Kommunen beslut att avyttra Vendledal 2 genom 
försäljning. En mindre upphandling gjordes där Fastighetsbyrån tilldelades 
försäljningsuppdraget. För att få en transparent och tydlig budgivning 
fastslog Kommunen en kravspecifikation (id 66278) för att ge budgivarna 
likartade förutsättningar. Fastighetskontoret ansökte i september 2019 även 
om rivningslov för ovan nämnda enfamiljshus som godkänts och rivning har 
påbörjats. 
Vendledal 2 har legat ute till försäljning under senhösten 2019 fram till 31 
januari 2020. Ett antal intressenter har funnits och budgivning har pågått. 



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Aktuell situation 
Budgivningen har lett till ett vinnande bud och en försäljning är nu 
genomförbar. Högsta budet på 2 700 000 kronor innehas av Carlström 
Project AB. 
Carlström Project AB har presenterat avsikten med förvärvet av Vendledal 2, 
där tanken är att bygga ett radhuskoncept inrymmande 12 bostäder på ett 
smakfullt och genomtänkt sätt. 
 
Bedömning 
Försäljningen bedöms både genomförbar och gynnsam. Carlström Project 
AB upplevs som en seriös köpare och erfaren byggherre.  
Kommunen har sedan tidigare en upprättad markanvisning med Carlström 
project AB på exploateringsfastigheten Kiosken 1. 
 
Finansiering 
Ryms inom befintlig MEX-budget. Budet tillgodoser Kommunens 
självkostnadspris plus ett litet överskott. 
 
 

Beslutsunderlag 

Kravspecifikation, id 66278.  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Fastighetskontoret 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Vimmerby Energi & Miljö AB 
 
 
___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningent» 

Joakim Svensson 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-26  

Referens 
Dnr 2019/220/253 

 Id 
«dokDokid»  
 

 
 Till Kommunstyrelsen i Vimmerby Kommun 

 

Försäljning av Fastigheten Vendledal 2 samt del av 
Vimmerby 3:3 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår Kommunstyrelsen besluta   
Att  uppdra till Mark- och exploateringsenheten att låta reglera 

fastigheterna Vendledal 2 samt Vimmerby 3:3 så att försäljning kan 
ske av det markområde som enligt detaljplanen kan bebyggas med 
bostäder. 

Att uppdra till Mark- och exploateringsenheten att ta fram underlag för 
att låta försälja ovanstående markområde. 

Att   Försäljningen ska ske på öppna marknaden genom budgivning. 
Att  Utgångspriset ska vara självkostnadspris för Vendledal 2, värderat 

pris för del av Vimmerby 3:3 som ingår samt kostnad för utbyggnad 
av gata med gatubelysning.  

Att Anbudsgivare ska i anbudet presentera hur man avser exploatera 
området, samt tidsplan för exploateringen. Kommunen förbehåller 
sig fri prövningsrätt.  

 

Ärendet 

Vimmerby kommun köpte 2017 fastigheten Vendledal 2. Syftet med köpet var att 
på fastigheten tillsamman med en del av fastigheten Vimmerby 3:3 skapa 
möjlighet till att bygga flera bostäder.  
Kommunfullmäktige antog 2019-02-25 detaljplan (MBN 2017-1143) för området 
för att möjliggöra utökad bostadsbebyggelse på Vendledal 2 samt del av 
Vimmerby 3:3.   

 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det område som enligt 
planen är avsett för bostadsbebyggelse kan säljas för ändamålet.  
 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Samhällsbyggnadsavdelningen  
Joakim Svensson 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(2) 

Datum 
2020-03-26  

Referens 
Dnr 2019/220/253 
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Försäljningen bör ske på den öppna marknaden till ett pris som täcker 
kommunens kostnader för exploateringen plus värdet för den del av Vimmerby 
3:3 som säljs. 
Kommunens kostnader består av  

Inköp av fastigheten Vendledal 2 samt förrättningskostnader i 
samband med köpet. 

 Kostnad för framtagande av detaljplan.  
 Kostnad för gata samt gatubelysning. 
 
Kostnader för VA, med mera samt kostnaden för lantmäteriförrättningar i 
samband med köpet betalas av köparen.  
För att möjliggöra byggnation enligt planförslaget krävs även att en 
fastighetsreglering görs mellan fastigheterna Vendledal 2 och Vimmerby 3:3- 
 

Finansiering 
Uppkomna kostnader ska täckas av intäkten från försäljningen.  
 

Beslutsunderlag 

Antagen detaljplan (MBN 2017-1143) för Vendledal 2 samt del av Vimmerby 
3:3, Id 64393.  
 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Joakim Svensson 
Trafikadministratör  
 
 

mailto:kommun@vimmerby.se
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§ 84 Dnr 2019/000071 23 

Etablering av Storbildsskärmar 

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta att 
 

1. anta ändringarna i skyltpolicyn för möjlig etablering av storbildsskärmar 
i Vimmerby kommun.  

 

2. göra medskicket att det är viktigt att vid bygglovsprövning ta hänsyn till 
Vackra Vimmerby-perspektivet  

 
Sammanfattning 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns en intressent som vill arrendera markyta för att etablera 
storbildskärmar vid Lundgatan och Södra Ringleden. Idag finns ingen policy 
för hur ett sådant ärende ska beredas. 
 
Ärendet 

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen att utreda 
möjligheten till etablering av storbildsskärmar i Vimmerby, med hänsyn till 
Vackra Vimmerby och Vimmerby kommuns skyltpolicy. 
  
Bakgrund 

Intressenten önskar få arrendera en yta på ca 20 m2 för etablering av 
storbildsskärmar i området. Intressenten kontaktade kommunen i slutet av 
2018 för att undersöka möjlighet att förvärva en plats för etablering av 
storbildskärmar med reklamplatser.  
 
Aktuell situation 

Idag finns inget liknande inom Vimmerby kommun. 
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Redovisning av inkomna yttranden 

Efter remissomgång är förslaget för uppdatering av skyltpolicyn enligt bilaga 
Id 65915 Tillägg till riktlinjer, Vimmerby kommuns skyltpolicy. 
 

Efter att tjänsteskrivelsen har varit uppe i KS 2019-10-08 med återremitte-
ring till samhällsbyggnadsavdelningen så lämnar avdelningen följande svar. 
 
1. Svar från Eksjö kommuns trafikingenjör: ”Det är ingen aktuell fråga för 

oss! Vi har inga idag och vi har inga planer för det! Det togs inget beslut 
utan det var bara en diskussion som vi hade för 5-6 år sedan!” 

 

Svar från Västerviks kommuns trafikplanerare: ”Vi har ett antaget 
skyltprogram som behandlar alla typer av skyltar och där även dessa 
bildväxlande skärmar tolkas in.” 
 

Kommentar: ”Samma innehåll som i Vimmerby kommuns föreslagna 
tillägg.” 

 

Svar från Östra Smålands Kommunalteknikförbund: ”Vi har inga rutiner 
för det i och med att det inte är så aktuellt för oss i nuläget. Vi hanterar 
varje enskilt fall i bygglovsprocessen.” 

 
2. Samhällsinformation; denna möjlighet kvarstår. 
 

3. Vackra Vimmerby: Vackra Vimmerbys medlemmar har blivit tillfrågade 
i första remissomgången då genom stadsarkitekt Sara Dolk, se yttrande 
Id 65912. 

 
Bilagor 

Bilaga med föreslagen ny text, Id 65915: Tillägg till riktlinjer, Vimmerby 
kommuns skyltpolicy 
 
Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningens mening är att föreslagen ändring av 
Vimmerby kommuns skyltpolicy bör vara enligt bilaga Id 65915 Tillägg till 
riktlinjer, Vimmerby kommuns skyltpolicy 
 
Finansiering 

Ingen särskild finansiering krävs.  
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Beslutsunderlag 

SBU Protokollsutdrag 2020-01-21 § 6 Etablering av Storbildsskärmar 
Id 65915 Tillägg till riktlinjer- Vimmerby kommuns skyltpolicy 
Id 65916 Tjänsteskrivelse –Storbildsskärmar 
Id 69790 Styrdokument: Riktlinjer och taxor för skyltning och affischering, 
uteservering, marknad, torghandel och försäljning, evenemang och andra 
markupplåtelser + Sommartorget 200210         

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
___________________    
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§ 6 Dnr 2019/000071 23 

Etablering av Storbildsskärmar 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
anta ändringarna i skyltpolicyn för möjlig etablering av storbildsskärmar i 
Vimmerby kommun.  
 

Sammanfattning 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns en intressent som vill arrendera markyta för att etablera 
storbildskärmar vid Lundgatan och Södra Ringleden. Idag finns ingen policy 
för hur ett sådant ärende ska beredas. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen att utreda 
möjligheten till etablering av storbildsskärmar i Vimmerby, med hänsyn till 
Vackra Vimmerby och Vimmerby kommuns skyltpolicy.  
Bakgrund 
Intressenten önskar få arrendera en yta på ca 20 m2 för etablering av 
storbildsskärmar i området. Intressenten kontaktade kommunen i slutet av 
2018 för att undersöka möjlighet att förvärva en plats för etablering av 
storbildskärmar med reklamplatser.  
Aktuell situation 
Idag finns inget liknande inom Vimmerby kommun. 
Redovisning av inkomna yttranden 
Efter remissomgång är förslaget för uppdatering av skyltpolicyn enligt bilaga 
Id 65915 Tillägg till riktlinjer, Vimmerby kommuns skyltpolicy. 
Efter att tjänsteskrivelsen har varit uppe i KS 2019-10-08 med 
återremittering till samhällsbyggnadavdelningen så vill 
samhällsbyggnadsavdelningen svara på dessa frågor. 
1. Svar från Eksjö kommuns trafikingenjör: ”Det är ingen aktuell 
fråga för oss! Vi har inga idag och vi har inga planer för det! Det togs inget 
beslut utan det var bara en diskussion som vi hade för 5-6 år sedan!” 
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Svar från Västerviks kommuns trafikplanerare: ”Vi har ett antaget 
skyltprogram som behandlar alla typer av skyltar och där även dessa 
bildväxlande skärmar tolkas in.” 
Kommentar från undertecknad: ”Samma innehåll som i Vimmerby kommuns 
föreslagna tillägg.” 
Svar från Östra Smålands Kommunalteknikförbund: ”Vi har inga rutiner för 
det i och med att det inte är så aktuellt för oss i nuläget. Vi hanterar varje 
enskilt fall i bygglovsprocessen.” 
2. Samhällsinformation; denna möjlighet kvarstår. 
3. Vackra Vimmerby; Vackra Vimmerbys medlemmar har blivit 
tillfrågade genom första remissomgången då genom stadsarkitekt Sara Dolk, 
se yttrande Id 65912. 
 
Bilagor 
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Storbildsskärmar vid infarterna till Vimmerby 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 

Att  anta ändringarna i skyltpolicyn för möjlig 
etablering av storbildsskärmar i Vimmerby 
kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Det finns en intressent som vill arrendera markyta för att etablera 
storbildskärmar vid Lundgatan och Södra Ringleden. Idag finns ingen policy för 
hur ett sådant ärende ska beredas. 

 
Ärendet 

§40 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen att 
utreda möjligheten till etablering av storbildsskärmar i Vimmerby, med hänsyn 
till Vackra Vimmerby och Vimmerby kommuns skyltpolicy.  

Bakgrund 

Intressenten önskar få arrendera en yta på ca 20 m2 för etablering av 
storbildsskärmar i området. Intressenten kontaktade kommunen i 
slutet av 2018 för att undersöka möjlighet att förvärva en plats för 
etablering av storbildskärmar med reklamplatser.  

Aktuell situation 

Idag finns inget liknande inom Vimmerby kommun. 

Redovisning av inkomna yttranden 

Efter remissomgång är förslaget för uppdatering av skyltpolicyn enligt bilaga ID 
65915 Tillägg till riktlinjer, Vimmerby kommuns skyltpolicy. 
Efter att tjänsteskrivelsen har varit uppe i KS 2019-10-08 med återremittering till 
Samhällsbyggnad så vill Samhällsbyggnad svara på dessa frågor. 

1. Svar från Eksjö kommuns trafikingenjör: ”Det är ingen aktuell fråga för 
oss! Vi har inga idag och vi har inga planer för det! Det togs inget beslut 
utan det var bara en diskussion som vi hade för 5-6 år sedan!” 
Svar från Västerviks kommuns trafikplanerare: ”Vi har ett antaget 
skyltprogram som behandlar alla typer av skyltar och där även dessa 
bildväxlande skärmar tolkas in.” 
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Kommentar från undertecknad: ”Samma innehåll som i Vimmerby 
kommuns föreslagna tillägg.” 
Svar från Östra Smålands Kommunalteknikförbund: ”Vi har inga rutiner 
för det i och med att det inte är så aktuellt för oss i nuläget. Vi hanterar 
varje enskilt fall i bygglovsprocessen.” 

2. Samhällsinformation; denna möjlighet kvarstår. 
3. Vackra Vimmerby; Vackra Vimmerbys medlemmar har blivit tillfrågade 

genom första remissomgången då genom stadsarkitekt Sara Dolk, se 
yttrande ID 65912.  
Förtydligande- Sara Dolk (200309) stadsarkitekt ” Då det krävs bygglov 
för storbildsskärmarna får man hantera varje ansökan som enskilt fall”. 

 

Bilagor 

Bilaga med föreslagen ny text; ID 65915 Tillägg till riktlinjer, Vimmerby 
kommuns skyltpolicy 

Bedömning 

Samhällsbyggnadsavdelningen mening är att föreslagen ändring av Vimmerby 
kommuns skyltpolicy bör vara enligt bilaga ID 65915 Tillägg till riktlinjer, 
Vimmerby kommuns skyltpolicy 
 
Finansiering 

Ingen särskild finansiering krävs 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag §40 
ID 65667 Etablering storbildsskärmar Vimarhem AB  
ID 65700 Yttrande KD 
ID 65912 Yttrande över Etablering av storbildsskärmar, MoB 
ID 65913 Etablering storbildsskärmar Räddningstjänsten 
ID 65914 Svar på begäran om yttrande storbildskärmar socialnämnden 
ID 65915 Tillägg till riktlinjer- Vimmerby kommuns skyltpolicy 
ID 68704 Svar från Eksjö angående storbildsskärmar 
ID 69135 Svar från Västervik angående storbildsskärmarangående 
storbildsskärmar 
ID 69136 Svar från Östra Smålands Kommunalteknikförbund angående 
storbildsskärmar 
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Syfte 

Dessa riktlinjer och taxor avses för skyltning, affischering, uteservering, marknad, torghandel, 
försäljning, evenemang och andra markupplåtelser som kan upprättas på allmän platsmark där 
Vimmerby kommun, hädanefter kallad Kommunen, är fastighetsägare. Sommartorget hanteras 
separat i Bilaga 4. 
 
Avsikten med riktlinjerna och taxorna är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun ska 
präglas av kvalitet och trivsel, samtidigt som de ska ge alla aktörer samma förutsättningar att delta 
i en sund konkurrens.  
 
Samråd med Kommunen ska ha skett innan en markupplåtelse upprättas enligt avsnitten som 
följer. Aktören är själv skyldig att ordna eventuella nödvändiga tillstånd för det aktuella ändamålet 
och att följa samtliga föreskrifter från berörda myndigheter. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Revidering 

Detta dokument revideras vid behov av mark- och exploateringsingenjör på Kommunens 
gatukontor. Reviderat dokument antas av Kommunfullmäktige (KF). 
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Begreppsförklaringar 

Här beskrivs innebörden av vissa begrepp som förekommer i detta dokument. 

Allmän platsmark 

Allmän platsmark är enligt gällande Plan- och bygglagen 1 kap. 4 § gator, vägar, torg, parker och 
övriga områden som är allmänt tillgängliga samt avsedda för gemensamt behov inom områden 
med detaljplan. Det kan även inkludera kvartersmark och gångbanor i anslutning till fastigheter.  

Offentlig plats(mark) 

Enligt gällande 1 kap. 2 § Ordningslagen är offentlig plats bland annat allmän platsmark. Offentlig 
plats är även platser som ska jämställas med offentliga platser enligt de lokala 
ordningsföreskrifterna för Vimmerby kommun. Exempel på platser som ska jämställas med 
offentliga platser kan vara idrottsplatser, badplatser och begravningsplatser, under förutsättning att 
områdena är tillgängliga för allmänheten.  

Kommunal mark 

Med kommunal mark avses både allmän platsmark och offentlig plats men även ej planlagda 
områden som förvaltas av Kommunen. Sådan mark får inte stängas av för allmänheten eller tas i 
anspråk för annat ändamål utan tillstånd.  

Markupplåtelse 

Kommunen kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd för. Det 
kallas markupplåtelse och innebär att du som aktör får hyra marken tillfälligt för exempelvis 
uteservering, marknad eller andra evenemang. 
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Tillstånd enligt Ordningslagen 

För upplåtelse av offentlig plats och allmän platsmark krävs många gånger tillstånd av 
Polismyndigheten, se gällande 1 kap. 1 §, 2 § och 3 kap. 1 § Ordningslagen. Ansökan ska göras 
skriftligt till Polismyndigheten och blankett finns att hämta på deras hemsida. Du som aktör 
betalar själv för polistillståndet. 
 

När Polismyndigheten mottagit ansökan ges Gatukontoret, Räddningstjänsten samt Miljö- och 
byggnadsförvaltningen på Kommunen möjlighet att yttra sig. Yttrandena skickas sedan till 
Polismyndigheten som godkänner eller avslår ansökan.  
 
Avgift enligt taxor i Bilaga 3 (Bilaga 4 för Sommartorget) ska betalas till kommunen. Betalning 
sker i förskott mot faktura om inget annat överenskommits. Taxorna är befriade från 
mervärdesskatt om inget annat anges. 
 
En aktörs tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 
betalas i tid eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap.  
18 § Ordningslagen. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

När krävs tillstånd enligt Ordningslagen? 

Tillstånd krävs om marken ska användas på ett sätt som inte stämmer överens med markens 
ändamål. I detaljplanen anges till exempel vad som ska vara gator. Då krävs inte tillstånd för att få 
köra på gatan eftersom det är gatans ändamål men ska du som aktör exempelvis anordna 
uteservering på gatan krävs tillstånd. Detta beror på att då Kommunen beslutade om detaljplanen 
prövades lämpligheten för att göra just gata av marken. Man prövade inte om det var lämpligt med 
en uteservering och därför krävs tillstånd av Polismyndigheten. Trafik, ordning och säkerhet är det 
man i första hand undersöker. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 
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När krävs inte tillstånd enligt Ordningslagen? 

Tillstånd enligt Ordningslagen krävs inte vid kortvarig användning som strider mot ändamålet, 
men då är det fråga om mycket korta tider, max 60 minuter. I dessa avseenden ska samråd ske 
med Kommunen. Se även gällande 2 kap. 4, 5, 6 § Ordningslagen. 

Tillstånd enligt Ordningslagen krävs i vissa fall heller inte om det är ”allmänt vedertaget” att 
platsen används på annat sätt än dess ändamål. Detta skulle exempelvis kunna vara en veranda 
som varit upprättad på offentlig plats under mycket lång tid. I dessa avseenden ska samråd ske 
med Kommunen. 

Tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker och livsmedel 

Tänk på att du som aktör även behöver tillstånd för att få servera alkoholhaltiga drycker. Vid 
frågor gällande tillstånd för alkoholhaltiga drycker, vänligen kontakta Kommunens 
alkoholhandläggare.  
 
Vid servering av livsmedel måste du som aktör registrera dig som livsmedelsföretagare hos 
Kommunen. Vänligen kontakta någon av livsmedelsinspektörerna på Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
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Uppställning av föremål på gatu- och 

gångbaneutrymmen 

Byggrelaterade föremål 

För information om Kommunens taxor, se Bilaga 3. Taxorna avser påbörjad kalendermånad och 
gäller vid uppställning av bodar, byggmaterial, containrar, byggställningar eller övriga upplag för 
längre tid än tre (3) dygn. Vid uppställning av ovanstående för kortare tid än tre (3) dygn utgår 
ingen avgift. 

Handelsrelaterade föremål 

 Gatupratare och lösa föremål såsom blommor och marschaller får inte vara 
siktskymmande, hindrande eller störande. Gående ska obehindrat kunna passera. Av- och 
påstigning från fordon får inte störas eller hindras. Speciellt ska funktionshindrades krav 

på tillgänglighet beaktas. För mer information, vänligen kontakta Boverket eller besök 
deras hemsida www.boverket.se.   

 Lösa föremål såsom blommor och marschaller får utan tillstånd endast ställas ut i direkt 
anslutning till aktörens verksamhet. Marschaller ska dessutom placeras i skyddande 
ställning eller hållare minst 0,5 m från brännbart material. I övrigt krävs tillstånd av 
Polismyndigheten. 

 Varuställningar och lösa föremål såsom blommor och marschaller ska ha stabila 
konstruktioner och en höjd på minst 15 cm. De får inte medföra någon risk att gående 
snubblar eller förorsaka någon annan skada. Aktören ansvarar för skador på tredje man.  

 För gatupratare krävs tillstånd av Polismyndigheten och ska vara konstruerade enligt bild 
nedan. Gatupratare ska placeras max 0,5 m från fasaden, minst 1,2 m från trottoarkanten 
och får inte placeras närmare korsning än 10 m. Konstruktionen tar hänsyn till 
funktionshindrades tillgänglighet och minimerar risken för att skymma sikt i korsning. 
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Gatupratare uppifrån samt framifrån. 

 Gatupratare får endast innehålla anslag som avser aktörens verksamhet. Endast en (1) 
gatupratare tillåts för varje affärsingång verksamheten har. 

 Gatupratare, varuställningar eller liknande anordningar får endast vara utställda under den 
tid aktören håller öppet för allmänheten. Området ska städas efter nyttjandet.  
 

Upplåtelsen sker på villkor att anordningen inte orsakar någon kostnad för Kommunen. 

Tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus 

I Vimmerby kommun hanteras tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus som enskilda fall och kan 
medges i mån av plats/lämplighet. 

Ambulerande försäljning 

Ambulerande försäljning är inte tillåten i Vimmerby kommun. Anvisad försäljningsplats krävs. 

Övrigt 

Övriga markupplåtelser hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta.  
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Tillfällig uppsättning av skyltar och affischering 

Vid tillfälliga evenemang har Kommunen tagit fram platser som anses lämpliga för sådan typ av 
affischering. Dessa redovisas i Bilaga 1. För information om Kommunens taxor, se Bilaga 3.  
 
Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

 Tillfällig skyltning och affischering, med undantag från valaffischering, får enligt 
Kommunens policy ske under maximalt sju (7) dagar per tillfälle. 

 Valaffischering: Under valår får affischering ske tidigast sex (6) veckor före valdagen. 
 Skyltar och affischer ska placeras på så sätt att de inte är siktskymmande för trafikanterna. 
 Tillstånd medges inte för uppsättning av banderoller över gator. 
 Skyltning och affischering får inte skymma befintliga vägmärken. 

 

Vid frågor om uppsättning av skyltar och affischering för tillfälligt bruk, vänligen kontakta 
Polismyndigheten. 
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Permanent uppsättning av skyltar och flaggstänger 

En uppsättning av skylt för permanent bruk kräver oftast bygglov. För mer information, vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. På kommunal mark krävs även att aktören tecknar ett 
arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning att detaljplanens 
bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören enligt 
Kommunens taxor (om skyltens syfte kan kopplas till direkt/indirekt kommersiellt bruk), se  
Bilaga 3. 
 
För uppsättning av flaggstänger krävs bygglov om flaggan har ett budskap som är direkt/indirekt 
kopplad till kommersiellt syfte/marknadsföring. För mer information, vänligen kontakta Miljö- 
och byggnadsförvaltningen. På kommunal mark krävs att aktören tecknar ett arrendeavtal eller 
nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter 
detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören enligt Kommunens taxor (om 
flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 
 
För uppsättning av flaggstänger där flaggan inte har ett budskap (t.ex. landsflagga) krävs inget 
bygglov men däremot krävs en överenskommelse med fastighetsägaren. På kommunal mark krävs 
att aktören tecknar ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning 
att detaljplanens bestämmelser tillåter detta. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras 
aktören enligt Kommunens taxor (om flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt 
kommersiellt bruk), se Bilaga 3. 
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Riktlinjer för uteservering i Vimmerby kommun 

Tillstånd för uteservering 

För upplåtelse av uteservering krävs tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet ”Tillstånd enligt 
Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor, se Bilaga 3. 
 
Tillstånd för uteserveringar beviljas av Kommunen under perioden 1 maj - 30 september. 

Uteservering på Sommartorget 

Se Bilaga 4. 

Placering 

En markupplåtelse för uteservering får endast göras i direkt anslutning till permanent restaurang, 
café eller motsvarande servering. Detta för att, i enlighet med livsmedelslagen, säkerställa en 
kvalitet på mat och dryck som endast kan uppnås från godkända kök. 
 

Övriga önskemål angående serveringar av tillfällig art tas upp och hanteras som enskilda fall. 
Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Utformning 

Aktören ska samråda med Kommunen för godkännande av uteserveringens utformning. Vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Möblering 

Uteserveringarnas möblering ska ta hänsyn till kulturmiljöns helhet och bidra till den estetiska 
upplevelsen i staden. Samråd angående möblering ska ske med Kommunen för godkännande. 
Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Avgränsning/Inhägnad  

Uteserveringar som upprättas ska ha avgränsning/inhägnad som överensstämmer väl med 
omgivningens och fastighetens stil samt färgsättning. Avgränsning av serveringen ska i första 
hand ske med staketsektioner som tillhandahålls av Kommunen mot avgift, se Bilaga 3 för 
Kommunens taxor.  
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Kommunens staketsektioner. 
 
För andra typer av avgränsningar/inhägnad kan bygglov vara aktuellt och samråd samt 
godkännande krävs från Kommunen. Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Trädäck  

I första hand ska uteserveringar placeras direkt på gatan/marken för att hålla en så öppen och 
tillgänglig miljö som möjligt. Avsteg från denna princip kan göras där lutningen på marken 
omöjliggör servering direkt på marken. Om sådant avsteg planeras är trädäck tillåtet men detta 
måste då aviseras av aktören och samråd ska ske med Kommunen för godkännande. Vänligen 
kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Tak- och regnskydd 

Kommunen förespråkar sol- och regnskydd av parasolltyp över serveringarna som vid behov kan 
fällas ned eller föras undan. Området blir på så sätt öppnare och mer tillgängligt.  
Ett väggfast tak är bygglovspliktigt och godtas endast i undantagsfall. Ansökan om bygglov sker 
hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Aktören ansvarar själv för att söka bygglov. 

Utsmyckning 

Önskad utsmyckning ska beskrivas utförligt i polisansökan och bedöms av Kommunen i varje 
enskilt fall. 
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Renhållning 

Aktören har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla uteserveringen ren och välstädad samt 
angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.    
 
Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig 
städning i samband med upplåtelsen har Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för 
Kommunens taxor. 

Avfallshantering 

Ansvar för samt hantering av hushållsavfall från uteserveringar räknas till aktörens ordinarie 
verksamhet och dess avfall.  

Vatten och avlopp 

En markupplåtelse för uteservering som görs i direkt anslutning till permanent restaurang, café 
eller motsvarande servering tilldelas inte någon vatten- eller avloppsanslutning. Då uteserveringen 
görs i direkt anslutning till verksamheten finns inte behov av vatten- eller avloppsanslutning, 
eftersom det behovet kan uppfyllas inne från verksamheten. De VA-anslutningar som finns är 
endast ett fåtal och reserveras för de tillfälliga verksamheter som placeras på Sommartorget. 
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Riktlinjer för övriga markupplåtelser på kommunal 

mark 

Nyttjande av allmän platsmark 

Till allmän platsmark räknas exempelvis Kommunens parker, gator, torg och grönytor. 
Användningsområden för dessa typer av ytor kan vara demonstrationer, idrottsaktiviteter, 
festivaler eller andra evenemang.  

För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 

Om ansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor, se Bilaga 3. 

Ansökan kan avslås på grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 

För information om offentliga platser lämpliga för marknad, torghandel och tillfälliga evenemang, 
se Bilaga 2. 
 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort och för övriga platser i Vimmerby 
kommun hanteras som enskilda fall. Beslut och debitering sker utefter detta, se Bilaga 3. 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Renhållning 

Efter evenemanget ska aktören se till att markområdet återställs, städas samt att eventuell 
skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i 
samband med evenemanget har Kommunen rätt att debitera aktören, se  
Bilaga 3 för Kommunens taxor.  

Avfallshantering 

Hushållsavfall från enskilda evenemang hanteras internt i evenemanget av aktören. Avfallet 
samlas på en gemensam plats, exempelvis i en container eller kärl beroende på mängder. 
Vimmerby Energi & Miljö AB, hädanefter kallad VEMAB, hämtar.  
 
VEMAB kan via sin entreprenör tillhandhålla tillfälliga behållare. Detta regleras av Kommunen 
när tillstånd ges till evenemanget. VEMAB:s kund i detta fall är aktören för evenemanget. 
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Vatten och avlopp 

Kontakta VEMAB (www.vemab.se) i god tid innan evenemanget för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är placeringen på Stora torget eller Rådhustorget 
sker debitering enligt Kommunens taxor, se Bilaga 3. Kommunen kontaktar VEMAB för 
anslutning.  

För att få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att aktörens utrustning har återströmningsskydd och 
fettavskiljare.  

Vad gäller för marknader? 

För marknadsdagar ansöker Kommunen själva om tillstånd hos Polismyndigheten.  

Om du som aktör vill boka marknadsplats eller disk till marknad finns en ansökningsblankett att 
använda på Kommunens hemsida www.vimmerby.se.  När blanketten är ifylld mejlar du den till 
marknad@vimmerby.se för vidare hantering. 

Först till kvarn gäller för marknadsplatser och diskar. Aktören debiteras enligt Kommunens taxor, 
se Bilaga 3. Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Aktören betalar samtliga belopp mot utställd 
förskottsfaktura. 

Avbokning av marknadsplats sker senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Då får aktören 
tillbaka samtliga belopp förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än 3 
dagar innan får aktören, mot uppvisande av läkarintyg, tillbaka samtliga belopp förutom 
tillkommande avbokningsavgift. Om läkarintyg inte kan uppvisas eller om närvaro av någon 
anledning uteblir utan avbokning kan aktören inte få tillbaka något belopp.  

Vill du som aktör servera eller sälja livsmedel på en marknad kan registrering hos Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Vänligen kontakta dem för mer information. 

Vatten och avlopp 

Kontakta VEMAB (www.vemab.se) i god tid innan marknaden för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är placeringen på Stora torget eller Rådhustorget 
sker debitering enligt Kommunens taxor, se Bilaga 3. Kommunen kontaktar VEMAB för 
anslutning.  

För att få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att aktörens utrustning har återströmningsskydd och 
fettavskiljare.  
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Vad gäller för torghandel? 

Gratis torghandel får endast ske på anvisade platser, se Bilaga 2. Dessa anvisade platser kräver 
inget tillstånd från Polismyndigheten. Kommunen debiterar ingenting för nyttjande av dessa 
anvisade platser men aktören har skyldighet att plocka ned och transportera bort sin utrustning 
varje dag. Först till kvarn gäller. 
 
Vid önskemål om annan placering än anvisade platser krävs tillstånd av Polismyndigheten, se 
avsnittet ”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. Om ansökan beviljas av 
Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor, se Bilaga 3. Ansökan kan avslås på 
grund av att annat evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats.  
 
Efter nedplockning av utrustning ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig 
städning i samband med upplåtelsen har Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för 
Kommunens taxor. 

I dagsläget finns inga årsplatser för torghandel att erbjuda.  
 
Du som aktör har möjlighet att välja el som tillval. Debitering sker enligt Kommunens taxor, se  
Bilaga 3. För frågor eller ytterligare information om anvisade platser för torghandel, vänligen 
kontakta någon av Kommunens arbetsledare på Driftenheten. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget? 

Se Bilaga 4. 

Vad gäller för bokning av parker? 

För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten. Se avsnittet 
”Tillstånd enligt Ordningslagen” och dess underrubriker. 
 
Om ansökan beviljas av Polismyndigheten har aktören skyldighet att kontakta Gatukontorets 
administratör hos Kommunen för bokning av park. Ansökan kan avslås på grund av att annat 
evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 
 
För bokning av parker är det först till kvarn som gäller och tidigast 365 dagar innan evenemanget 
ska hållas. Hyres- och bokningsavgift utgår endast vid evenemang kopplade till direkt/indirekt 
försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring, se Bilaga 3 för Kommunens taxor. 
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El 

Nyckel till elskåp hämtas hos Gatukontorets driftenhet. Du som aktör ansvarar själv för att boka 
tid när nyckeln ska hämtas.  

Har du som aktör behov av mer än 16 ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror 
på behovet och tas fram vid enskilda fall. 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Ljudnivåer 

Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information. 
Telefonnummer till växeln: 0495-24 14 00 

Efter evenemanget 

Efter evenemanget ska aktören se till att parken återställs, städas och att eventuell skadegörelse 
uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i samband 
med evenemanget har Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 3 för Kommunens taxor. 

Aktören ansvarar även för att eventuella hyrda bänkar plockas undan och ställs in i containern de 
fraktades i. 
 
Vid frågor om städning och eventuell skadegörelse, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Vad gäller för bokning av bänkar i samband med evenemang? 

Om du som aktör vill boka bänkar görs det hos Gatukontorets driftenhet. Bänkarna (bockar och 
bräder) körs dit i en container. Kostnad för frakt tillkommer om du som aktör inte transporterar 
containern själv, se Bilaga 3 för Kommunens taxor. Fakturaadress kommer att behöva uppges.  
 
Vid frågor om bänkar, vänligen kontakta Vimmerby kommuns driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00  
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Vad händer om Vimmerby kommuns riktlinjer inte 

följs? 

Om ovanstående riktlinjer inte följs, så har Kommunen rätt att avvisa aktören från platsen med 
omedelbar verkan samt göra en polisanmälan.  
 
Aktörens tillstånd kan komma att återkallas om exempelvis avgifter kopplade till tillståndet inte 
betalas i tid eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för tillståndet, se gällande 3 kap.  
18 § Ordningslagen.   
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Bilaga 1 

Offentliga platser i Vimmerby kommun där tillfällig 

skyltning och affischering är tillåten 

Vimmerby 

Se översiktskartor. 

 Lundgatan 
Grönområde mellan Torsgatan och Lundgatan. 

 Lundgatan 
Grönområde utmed Lundgatan öster om Vimarskolan. 

 Vimmerbyallén 
Grönområde mellan väg 23/34 och Vimmerbyallén norr om Åbrovägen. 

 Vimmerbyallén 
Grönområde utmed Vimmerbyalléns södra sida mellan järnvägsövergången och 
Badhusgatan. 

 Södra Ringleden 
Grönområde utmed Södra Ringledens västra sida mellan Åbrovägen och Hultsfredsvägen. 

Södra Vi 

Se översiktskarta. 

 Grönområde väster Björkavägen och norr om Syrénvägen. 

Övriga orter i Vimmerby kommun 

Gullringen, Storebro, Rumskulla, Frödinge, Tuna, Djursdala, Locknevi och Pelarne har i dagsläget 
inga anvisade platser. Vid frågor om offentliga platser lämpliga för tillfällig skyltning och 
affischering i dessa orter, vänligen kontakta Kommunens trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
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Bilaga 2 

Offentliga platser i Vimmerby kommun där marknad, 

torghandel och tillfälliga evenemang är lämpliga, 

inklusive översiktskartor 

Vimmerby tätort 

Offentliga platser anvisade för marknad 

Se översiktskarta. 

Offentliga platser anvisade för gratis torghandel 

Se översiktskarta. 

 Sevedegatan 
 Norrtullsgatan 
 Del av Stora torget 

Offentliga platser lämpliga för tillfälliga evenemang 

Se översiktskartor. 

 Stora torget 
 Rådhustorget 
 Källängsparken 
 Gästgivarehagen 

 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort hanteras som enskilda fall. Beslut och 
debitering sker utefter detta.  

Offentliga platser anvisade för Sommartorget 

Se översiktskarta. 

Övriga Vimmerby kommun 

Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby kommun hanteras som enskilda fall. Beslut 
och debitering sker utefter detta. 
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Bilaga 3 

Vimmerby kommuns taxor för skyltning, affischering, 

uteservering, marknad, torghandel och andra 

markupplåtelser 

Skyltning och affischering 

Nedanstående taxor gäller inte för ideella föreningar, skolklasser och politiska partier.  
För ideella föreningar, skolklasser och politiska partier gäller skyltning samt affischering på 
platser anvisade av Kommunen. 

Tillfällig skyltning och affischering 

  
Tillfällig skyltning och affischering på anvisade platser, max 7 dagar per tillfälle Ingen avgift utgår 

Permanent skyltning 

  
Permanent skyltning upplåten via bygglov och arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i arrende-

/nyttjanderättsavgiften 
Permanent skyltning upplåten via bygglov och debitering enligt kommunens 
taxa för direkt/indirekt kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per kvm och 
påbörjat år 

Permanent flaggstång 

  
Permanent flaggstång upplåten via arrendeavtal/nyttjanderättsavtal Ingår i arrende-

/nyttjanderättsavgiften 
Permanent flaggstång upplåten via debitering enligt kommunens taxa för 
direkt/indirekt kommersiellt syfte/marknadsföring 

1000 kr per flaggstång och 
påbörjat år 

Gatupratare, varuställningar och lösa föremål 

  
Gatupratare, varuställningar och lösa föremål, såsom blommor och 
marschaller 

1000 kr per påbörjat år 
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Uteservering 

Uteservering utan utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong 1 maj – 30 september 45 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift 1 maj – 30 september 1600 kr per påbörjad månad 

Uteservering med utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong 1 maj – 30 september 55 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift 1 maj – 30 september 1800 kr per påbörjad månad 

Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering 

  
Staketsektioner 220 kr per sektion och 

påbörjad månad 

Elanslutning i samband med uteservering 

  
El 500 kr per påbörjad månad 
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Andra markupplåtelser 

Tillfälliga evenemang  

  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella 

organisationer eller skola 

Ingen avgift utgår 

  
Evenemang som är direkt/indirekt kopplade till kommersiellt 

syfte/marknadsföring: 

 

0-10 kvm 200 kr per dag 
11-20 kvm 300 kr per dag 
21-30 kvm 400 kr per dag 
För varje tillkommande 20 kvm från och med 31 kvm  50 kr per dag 
Maxtaxa för evenemangsytor 1500 kr per dag 
  
Politiska sammankomster Ingen avgift utgår 

Marknad 

  
1 marknadsplats 100 kr per löpmeter och dag 
Eventuell avbokningsavgift 100 kr 
  
El som tillval 80 kr per dag 
Hyra av disk eller motsvarande 400 kr per styck och tillfälle 

Torghandel 

  
Gratis torghandel på anvisade platser (med undantag för Sommartorget, 
marknadsdagar och andra evenemang) 

Ingen avgift utgår 

Torghandel på ej anvisade platser 200 kr per tillfälle och dag 
El som tillval 150 kr per tillfälle och dag 
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Parker 

  
Bokningsavgift:  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella 
organisationer eller skola 

Ingen bokningsavgift  

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt 
syfte/marknadsföring 

200 kr per bokning 

Politiska sammankomster Ingen bokningsavgift 
  
Hyresavgift:  
Evenemang för välgörenhet samt evenemang anordnade av ideella 
organisationer eller skola 

Se Bilaga 3, ”Tillfälliga 
evenemang” under rubriken 
”Andra markupplåtelser” 

Evenemang kopplade till direkt/Indirekt försäljning i kommersiellt 
syfte/marknadsföring 

Se Bilaga 3, ”Tillfälliga 
evenemang” under rubriken 
”Andra markupplåtelser” 

Politiska sammankomster Se Bilaga 3, ”Tillfälliga 
evenemang” under rubriken 
”Andra markupplåtelser” 

  
Bänkar (om Gatukontoret transporterar containern istället för aktören):  
Kostnad för utkörning 500 kr 
Kostnad för tillbakakörning 500 kr 

Debitering vid skadegörelse eller bristfällig renhållning/städning 

  
Skadegörelse Debitering sker utefter 

omfattning 
Bristfällig renhållning/städning 2000 kr per tillfälle  

Tillfälligt nöjesfält 

  
Cirkus/Tivoli etc. 1150 kr per dygn 

Byggrelaterat 

  
Byggnadsupplag (byggmaterial, bod, byggnadsställning etc.) 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Skylift 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Container 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Övrigt 50 kr per kvm och påbörjad 

månad 
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Bilaga 4 

Riktlinjer för Sommartorget 

Vad är Sommartorget? 

Sommartorget är varje sommar ett trevligt inslag på Stora torget och delar av Rådhustorget i 
Vimmerby. Här kan medborgare och turister njuta av café, glass, enklare förtäring och lekplats för 
barnen. Säsongen för Sommartorget avser sista lördagen i maj - 31 augusti enligt 
Kommunstyrelsens beslut. 

Vad gäller för bokning av plats på Sommartorget? 

För Sommartorget ansöker Kommunen själva om tillstånd hos Polismyndigheten. Vill du som 
aktör vara deltagande i Sommartorget, vänligen anmäl intresse via ansökningsblanketten på 
Kommunens hemsida www.vimmerby.se. Ansökningsblanketten heter ”Ansökan om plats på 
Sommartorget”.  
 
Ansökningstiden startar 1 oktober varje år och först till kvarn gäller för dessa platser. Ett 
tidsbegränsat arrendeavtal upprättas sedan mellan Kommunen och aktören. Avtalet avser en 
säsong. Aktören debiteras enligt Kommunens taxor kopplade till Sommartorget, se avsnitt ”Taxor 
för uteserveringar kopplade till Sommartorget”. 

I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i- samt lokala 
ordningsföreskrifter i Vimmerby kommun. Vänligen besök Kommunens hemsida 
www.vimmerby.se för mer information. 

Tak- och regnskydd 

Kommunen förespråkar sol- och regnskydd av parasolltyp över serveringarna som vid behov kan 
fällas ned eller föras undan. Området blir på så sätt öppnare och mer tillgängligt.  
Ett väggfast tak är bygglovspliktigt och godtas endast i undantagsfall. Ansökan om bygglov sker 
hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Aktören ansvarar själv för att söka bygglov. 
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Utsmyckning 

Har du som aktör blivit tilldelad en plats på Sommartorget ingår en (1) gatupratare som måste 

användas. Samtliga gatupratare tillhandahålls av Kommunen utan extra kostnad. 

Gatupratare uppifrån samt framifrån. 

Aktörens plats på Sommartorget inhägnas av svarta staketsektioner som även dessa tillhandahålls 
av Kommunen utan extra kostnad. 

Kommunens staketsektioner. 
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Tillfällig byggnad/bod 

I de fall tillfällig byggnad/bod önskas för verksamheten rekommenderas aktören tillhandahålla en 
själv, då Kommunen endast hyr ut i mån av tillgänglighet. Den tillfälliga byggnaden/boden ska 
harmoniera med stadskärnans genuina småstadskänsla likt Kommunens Bullerby-stugor och ha 
traditionella färger såsom Falu rödfärg eller Rådhusets gula kulör. Takbeläggningen kan med 
fördel vara rött tegel eller täckt av sedum, i annat fall svart. 

 
En av Kommunens Bullerby-stugor. 

 
Exempel på gul bod med sedumtak. 
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Vid frågor om tillfällig byggnad/bod, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Hålltider 

Följande hålltider gäller för Sommartorget: 

 Måndag till söndag kl 10:00-21:00 
 
Detta innebär att du som aktör har möjlighet att disponera din tilldelade plats under dessa tider. Du 
förväntas dock ha öppet minst måndag till fredag kl 10:00-18:00 med undantag för särskilda 
evenemang vid enstaka tillfällen. Vid särskilda evenemang informeras samtliga aktörer på 
Sommartorget. 

Renhållning 

Aktören har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla sin tilldelade plats ren och välstädad 
samt angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.  

Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts.  

Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i samband med upplåtelsen har 
Kommunen rätt att debitera aktören, se Bilaga 4 för Kommunens taxor kopplade till 
Sommartorget. 

Avfallshantering 

Ansvar för samt hantering av hushållsavfall från uteserveringar räknas till aktörens ordinarie 
verksamhet och dess avfall.  

Vatten och avlopp 

De VA-anslutningar som finns i anslutning till Sommartorget är i första hand reserverade för 
aktörer som inte har en permanent verksamhet i anslutning till torget.  

För att få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att den tillfälliga byggnaden är utrustad med 
återströmningsskydd och fettavskiljare.  

Kommunen tar ut brukningsavgift för aktörens vattenåtgång samt kontaktar VEMAB för 
installation av vattenmätare, vattenanslutning och avloppsanslutning.  
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El 

Om el erfordras ska du som aktör ange el som tillval i ansökningsblanketten om plats på 
Sommartorget. Där ska också antalet ampere redogöras. Debitering sker enligt Kommunens taxor 
kopplade till Sommartorget, se avsnitt ”Taxor för uteserveringar kopplade till Sommartorget”.  

Har du som aktör behov av mer än 16 ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror 
på behovet och tas fram vid enskilda fall. 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Kommunens driftchef.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 

Ljudnivåer 

Vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information. 
Telefonnummer till växeln: 0495-24 14 00 
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Taxor för uteserveringar kopplade till Sommartorget 

Uteservering utan utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 45 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 1600 kr per påbörjad månad 

Uteservering med utskänkningstillstånd 

  
Sommarsäsong (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 55 kr per kvm och påbörjad 

månad 
Minimiavgift (Sommartorget), sista lördagen i maj – 31 augusti 1800 kr per påbörjad månad 

Staket för avgränsning/inhägnad av uteservering 

  
Staketsektioner Ingår i Sommartorget 

Elanslutning i samband med uteservering 

  
El 500 kr per påbörjad månad 

Tillfällig byggnad/bod 

  
Tillfällig byggnad/bod (hyrs endast ut i mån av tillgänglighet) 2000 kr per påbörjad månad 

Debitering vid skadegörelse eller bristfällig renhållning/städning 

  
Skadegörelse Debitering sker utefter 

omfattning 
Bristfällig renhållning/städning 2000 kr per tillfälle  

Övrigt 

Övriga markupplåtelser kopplade till Sommartorget hanteras som enskilda fall. Beslut och 
debitering sker utefter detta. 
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Vad händer om Vimmerby kommuns riktlinjer för 

Sommartorget inte följs? 

Om ovanstående riktlinjer inte följs, så har Kommunen rätt att avvisa aktören från platsen med 
omedelbar verkan samt göra en polisanmälan.  
 
Aktörens tillfälliga arrendeavtal kan komma att hävas om exempelvis avgifter kopplade till avtalet 
inte betalas i tid eller om aktören bryter mot de villkor som gäller för upplåtelsen, se gällande 3 
kap. 18 § Ordningslagen.   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93 Dnr 2020/000131 820 

Pantsätta lägenhetsarrende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. Vimmerby kommun principiellt kan gå in och pantförskriva ett 
lägenhetsarrende åt ideella föreningar.  

 

2. till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om pantförskrivning av 
lägenhetsarrenden.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har fått förfrågan om att godkänna en säkerhet för en 
förening som idag har ett lägenhetsarrende avtalat med kommunen.  
 

Säkerheten i det specifika fallet handlar om att till bank pantsätta det 
lägenhetsarrende som är upprättat mellan Vimmerby kommun och 
föreningen. Föreningen ämnar göra en investering på anläggningen och om 
de har möjlighet att lägga in arrendet som en säkerhet så får föreningen 
bättre lånevillkor på banken.  
 

Då utvecklingsavdelningen inte tidigare fått någon liknande fråga önskas det 
tas ett principiellt beslut hur avdelningen ska handskas med frågor av denna 
karaktär i framtiden.  
 

Utvecklingsavdelningen har tillsammans med kommunjuristen diskuterat 
frågan och har kommit fram till följande punkter att beakta vid beslutet:  
 

 Att godkänna pantsättningen av ett lägenhetsarrende innebär inga risker 
för kommunen att bli betalningsskyldiga i någon form.  
 

 Om låntagaren som pantsatt lägenhetsarrendet inte kan fullfölja sitt 
åtagande gentemot banken kan ny arrendator komma att överta arrendet 
utan kommunens godkännande.  
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Bedömning 

Utvecklingsavdelningen gör den samlade bedömningen att riskerna i den här 
typen av frågor är relativt små i förhållande till de positiva effekter det kan 
ge för låntagaren då ideella föreningar över lag har svårt att ta lån om större 
investeringar.  
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsutskottet 2020-02-24 § 26 Pantsätta 
lägenhetsarrende 
Tjänsteskrivelse pantsättning lägenhetsarrende 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
___________________     
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§ 26 Dnr 2020/000131 820 

Pantsätta lägenhetsarrende 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att 
 

1. Vimmerby kommun principiellt kan gå in och pantförskriva ett 
lägenhetsarrende åt föreningar.  
 

2. Till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om pantförskrivning 
av lägenhetsarrenden. 

 
 

Sammanfattning 

Vimmerby kommun har fått förfrågan om att godkänna en säkerhet för en 
förening som idag har ett lägenhetsarrende avtalat med kommunen. 
Säkerheten i det specifika fallet handlar om att till bank pantsätta det 
lägenhetsarrende som är upprättat mellan Vimmerby kommun och 
föreningen. Föreningen ämnar göra en investering på anläggningen och om 
de har möjlighet att lägga in arrendet som en säkerhet så får föreningen 
bättre lånevillkor på banken.  
 
Då utvecklingsavdelningen inte tidigare fått någon liknande fråga önskas det 
tas ett principiellt beslut hur avdelningen ska handskas med frågor av denna 
karaktär i framtiden.  
 
Utvecklingsavdelningen har tillsammans med kommunjuristen diskuterat 
frågan och har kommit fram till följande punkter att beakta vid beslutet:  
 

• Att godkänna pantsättningen av ett lägenhetsarrende innebär inga 
risker för kommunen att bli betalningsskyldiga i någon form.  

• Om låntagaren som pantsatt lägenhetsarrendet inte kan fullfölja sitt 
åtagande gentemot banken kan ny arrendator komma att överta 
arrendet utan kommunens godkännande.  
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Bedömning 

Utvecklingsavdelningen gör den samlade bedömningen att riskerna i den här 
typen av frågor är relativt små i förhållande till de positiva effekter det kan 
ge för låntagaren då ideella föreningar över lag har svårt att ta lån om större 
investeringar. 
 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att 
 

1. Vimmerby kommun principiellt kan gå in och pantförskriva ett 
lägenhetsarrende åt föreningar.  
 

2. Till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om pantförskrivning 
av lägenhetsarrenden.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  
 
___________________ 
 



 
 
Utvecklingsavdelningen 

AP/MH 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 

2020-02-17  
Referens 
2020/000131 

 Id 69918  
 

 
 Kultur- och fritidsutskottet  

 

 

 
 

 

Pantsättning lägenhetsarrende  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att 
1. Vimmerby kommun principiellt kan gå in och pantförskriva ett 

lägenhetsarrende åt ideella föreningar.  
2. Till kommunstyrelsen delegera rätten att besluta om 

pantförskrivning av lägenhetsarrenden. 
 

  

Ärendet 

Vimmerby kommun har fått förfrågan om att godkänna en säkerhet för 
en förening som idag har ett lägenhetsarrende avtalat med kommunen. 
Säkerheten i det specifika fallet handlar om att till bank pantsätta det 
lägenhetsarrende som är upprättat mellan Vimmerby kommun och 
föreningen. Föreningen ämnar göra en investering på anläggningen 
och om de har möjlighet att lägga in arrendet som en säkerhet så får 
föreningen bättre lånevillkor på banken.  
Då utvecklingsavdelningen inte tidigare fått någon liknande fråga 
önskas det tas ett principiellt beslut hur avdelningen ska handskas med 
frågor av denna karaktär i framtiden.  
Utvecklingsavdelningen har tillsammans med kommunjuristen 
diskuterat frågan och har kommit fram till följande punkter att beakta 
vid beslutet:  

 Att godkänna pantsättningen av ett lägenhetsarrende 
innebär inga risker för kommunen att bli 
betalningsskyldiga i någon form.  

 Om låntagaren som pantsatt lägenhetsarrendet inte kan 
fullfölja sitt åtagande gentemot banken kan ny arrendator 
komma att överta arrendet utan kommunens godkännande.  

 



 

 

Bedömning 

Utvecklingsavdelningen gör den samlade bedömningen att riskerna i 
den här typen av frågor är relativt små i förhållande till de positiva 
effekter det kan ge för låntagaren då ideella föreningar över lag har 
svårt att ta lån om större investeringar.  

Beslutet ska skickas till 

Utvecklingsavdelningen  
 
 
Anton Palmér 
Mirja Holgersson 
Fritidssamordnare  
Titel 
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§ 97 Dnr 2020/000107 109 

Motioner som inte avgjorts år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande 
sammanställning av motioner som inte avgjorts per 2020-02-07 
 
Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda motioner 
redovisas för fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen 
har tagit fram en sammanställning av motioner som inte avgjorts per 2020-
02-07.  
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 § 30 
Motioner som inte avgjorts per 2020-02-07  
Tjänsteskrivelse - motioner som inte avgjorts per 2020-02-07 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
___________________    
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Administrativa avdelningen 

Jenny Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-10  

Referens 
VIMKS 2020/000107/109  

 Id 
69822  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

Motioner som inte avgjorts år 2020 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna sammanställningen 
av motioner som inte avgjorts per 2020-02-07. 
 

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda motioner redovisas för 
fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en 
sammanställning av motioner som inte avgjorts per 2020-02-07. 
 

Beslutsunderlag 

Motioner som inte avgjorts per 2020-02-07  
 

Jenny Andersson 
Kommunsekreterare  
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Motioner som inte avgjorts per 2020-02-07 

 
Diarienummer Ankomstdatum Avsändare Ärenderubrik Nuläge 

2020/000082 2020-01-28 Sverigedemokraterna Motion om digital signering av protokoll -> KF 200302 
2019/000636 2019-12-09 Anneli Jakobsson (SD) Motion om skyltning av rökförbud KS 200107 -> KSF Sb-avd 
2019/000611 2019-11-22 Jacob Kant (V) Motion om fri tid inom hemtjänsten KF 191125 -> SN 
2019/000612 2019-11-22 Jacob Kant (V) Motion om stadsnära odling i Vimmerby 

kommun 
KSAU 191217 -> KSF Sb-avd 

2019/000613 2019-11-22 Johanna H Cederstrand m fl Motion om utökad kontroll av 
belastningsregister 

KSAU 191217 -> KSF HR-avd 

2019/000608 2019-11-21 Anneli Jakobsson (SD) Motion om språkkrav inom äldreomsorgen KF 191125 -> SN 
2019/000563 2019-10-21 Jens Stenman (V) Motion om minskat matsvinn i skolan KS 191112 -> KSF Sb-avd 
2019/000554 2019-10-16 Anneli Jakobsson (SD) Motion om bättre skyltning av kanotleden i 

Storebro 
KS 191112 -> KSF Sb-avd 

2019/000503 2019-09-25 Anneli Jakobsson (SD) Motion om kommunapp KSAU 191022 -> KSF Adm avd 
2019/000358 2019-06-12 Daniel Nestor (S) och Anders 

Enqvist (S) 
Motion om att inrätta en bilpool med gas-
/elbilar i Vimmerby kommun 

KSAU 190827 -> KSF 

2019/000326 2019-05-22 Anneli Jakobsson (SD) Motion om offentliga cykelpumpar 
(cykelpumpsstationer) 

KS 200107 förslag avslå  
-> KF 200302 

2019/000052 2019-01-08 Daniel Nestor (S) Motion om gatunamn efter Vimmerbyprofiler SBU 200121 förslag avslå  
-> KF 200302 

2018/000628 2018-12-17 Lars Johansson Motion - Reformerat partistöd i Vimmerby 
kommun 

KSAU 200121 -> KSF Adm avd: 
Nya regler till KF senast 200615. 

2018/000548 2018-11-20 Anneli Jakobsson (SD) Motion om medborgarinflytande DB 200210 förslag avslå men 
beakta -> KF 200406 
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2017/000515 2017-11-14 Nilsson, Nachtweij, Ingela Motion om klimatsmart fordonsförvaltning KSAU 180515 – KSF Adm avd: 

Uppdrag strategisk transportplan 
2017/000097 2017-01-26 Lars Johansson (V) och 

Caroline Axelsson (MP) 
Motion Vimmerby kommun En mer attraktiv 
arbetsgivare 

KF 190617 återremiss -> SN 

2016/000491 2016-09-20 Kristdemokraterna Motion - Utveckla besöksnäringen utanför 
turistsäsongen 

KSAU 161031 -> KSF Utv-avd 

2014/000151 2014-06-19 Kenneth Björklund (S) och 
Håkan Korán (S) 

Motion - Vimmerby behöver ett 
träbyggnadsprogram 

KF 190930 återremiss  
-> KSF Sb-avd 
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§ 98 Dnr 2020/000108 109 

Medborgarförslag som inte avgjorts år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande 
sammanställning av medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07.  
 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda medborgarförslag 
redovisas för fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen 
har tagit fram en sammanställning av medborgarförslag som inte avgjorts per 
2020-02-07.  
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 § 31 
Medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07  
Tjänsteskrivelse - medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
___________________    



 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

 
 
Administrativa avdelningen 

Jenny Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-10  

Referens 
VIMKS 2020/000108/109  

 Id 
69824  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag som inte avgjorts år 2020 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna sammanställningen 
av medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07. 
 

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska ej avgjorda medborgarförslag 
redovisas för fullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen har 
tagit fram en sammanställning av medborgarförslag som inte avgjorts per 
2020-02-07. 
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07  
 

Jenny Andersson 
Kommunsekreterare  
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Medborgarförslag som inte avgjorts per 2020-02-07 

 
Diarienummer Ankomstdatum Avsändare Ärenderubrik Nuläge 

2020/000078 2020-01-28 Christer Schultzén Medborgarförslag - Vimmerby kommun initierar 
arbete med bredband till samtliga kommuninnevånare 
likt den modell som Torsås genomför. 

-> KF 200302 

2019/000550 2019-10-14 Mikael Sandström Medborgarförslag - Inför ett skönhetsråd i Vimmerby KS 191112 -> KSF Sb-avd 
2019/000341 2019-05-28 Ungdomar på Vimmerby 

gymnasium gm Ryan 
Babikes 

Medborgarförslag - kravlista för ett mer hållbart 
samhälle där både människor och miljö mår bra 

KSAU 190618 -> KSF 

2019/000327 2019-05-22 Storebrobygdens 
Intresseförening gm Inge 
Teodorsson 

Medborgarförslag om belysning av gång- och 
cykelbana samt Norregårds kvarn 

KS 200107 -> KSF Utv-avd 

2019/000317 2019-05-10 Gunilla Karlsson Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby 
och Storebro 

KSAU 190618 -> KSF Sb-avd 

2019/000304 2019-05-02 Linn Carlsson Medborgarförslag om att arbetskläderna som 
personalen inom vården bär tillverkas av miljövänligt 
material 

KSAU 190618 -> SN 

2019/000300 2019-04-29 Rebecca Österlund Medborgarförslag om att bygga en lekpark i 
Rumskulla 

KSAU 190618 -> KSF Sb-avd 

2019/000229 2019-03-15 Roger Sunesson Medborgarförslag om att skyndsamt kartlägga och 
åtgärda det bristande vägnätet samt tillhandahålla en 
fungerande underhållsplan 

KS 190409 – KSF Sb-avd 

2019/000139 2019-02-08 Ingegerd Grundén Medborgarförslag - Funderingar omkring trafikeländet 
i Vimmerby 

SBU 200121 förslag avslå  
-> KF 200302 
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2018/000557 2018-11-27 21 funktionärer i VOK 

gm Bertil Axelsson 
Medborgarförslag om att undanta VOK-skogen från 
vanligt skogsbruk 

KF 190930 återremiss ->  
KSF Sb-avd 

2018/000492 2018-10-16 Michael Hjorth Medborgarförslag om övervakningskameror på platser 
där stora grupper folk vistas, även stora P-platser vid 
butiker och kommunala bostadsområden 

SBU 2020-01-21 förslag anse 
besvarat -> KF 200302 

2018/000473 2018-10-09 Rebecka Fredriksson Medborgarförslag om lokal ordningsföreskrift som 
förbjuder alla demonstrationer utanför grundskolor i 
vår kommun och hur vi ska arbeta framöver för att 
motverka nazismen 

KS 200107 förslag avslå resp 
anse besvarat -> KF 200302 

2018/000432 2018-09-19 Rala Gammelfält Medborgarförslag om att Vimmerby kommun ska 
bygga fler hyresrätter 

KSAU 181009  
-> Vimarhem AB 
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§ 85 Dnr 2019/000563 109 

Motion om minskat matsvinn i skolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Motivering: Det är inte lämpligt att sälja överbliven mat från serveringslinjen 
där nedkylningsprocessen inte kan göras med säkerhet. Under servering 
finns risk att sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus hamnat i maten. 
Om maten inte hanteras på rätt sätt med nedkylning och uppvärmning kan 
det innebära att den som äter drabbas av matförgiftning.  

Reservationer/Protokollsanteckning 

Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 

Jens af Ekenstam Stenman (V) har lämnat in en motion om minskat mat-
svinn i skolan att Vimmerby gymnasium börjar sälja överbliven mat från 
skolbespisningen i portionsförpackningar till elever och personal.  
 

Huvudsyftet är att minska matsvinnet genom att maten inte kastas. Köparen 
tjänar kanske in lite tid på att inte behöva laga mat, menar Jens. Alternativt 
äter personen, genom förslaget lagad mat i stället för någonting annat, eller 
istället för ingenting alls. Och skolan får in en liten summa vart år. 
 

Jens af Ekenstam Stenman (V) visar genom ett räkneexempel: I snitt 5 
portioner om dagen säljs á 30 kronor. Det ger ca 750 kronor i veckan eller 
knappt 30 000 om året. 
 

Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår följande. 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överbliven skolmat kan köpas 
portionsvis av elever och personal för en lämplig kostnad som 
beredande tjänsteperson i ärendet får föreslå. 
 

2. Förslaget genomförs på gymnasiet till att börja med.  Fungerar det bra 
kan det utökas till andra skolor. 
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3. Pengar från försäljningen tilldelas skolornas elevråd att göra något för 
alla elever på skolan med. 

 
Sammanfattning 

Mat som varit i serveringslinjen ska inte tas tillvara på grund av risk för sjuk-
domsframkallande mikroorganismer/virus hamnat i maten under servering. 
Mat som varit i servering ska därför inte hanteras vidare utan kasseras. 
 

Mat som inte varit ute i servering kan tas om hand och görs i dag i kommu-
nens kök för att serveras vid annat tillfälle.      
 

Beslutsgång 

Lars Johansson (V) yrkar bifall till motionen. Ola Gustafsson (KD) yrkar 
bifall till utskottets förslag att avslå motionen. 
 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.       
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-25 § 21 
Motion minska matsvinn. Motion lämnad av Jens af Ekenstam Stenman. 
Tjänsteskrivelse 200129 Motion om minskning av matsvinn 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
___________________ 
 



 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Kost- och Lokalvårdsenheten 
Sofia Andersson 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
1(2) 

Datum 

2020-01-29  
Referens 
2019/563/109 

 Id 69729 
 
 

 
 Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun 

 

 
 

 

Motion om minskat matsvinn i skolan 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
 
att  avslå motionen då det inte är lämpligt att sälja överbliven mat från 

serveringslinjen där nedkylningsprocessen inte kan göras med 
säkerhet. Under servering finns risk att sjukdomsframkallande 
mikroorganismer/virus hamnat i maten. Om maten inte hanteras på 
rätt sätt med nedkylning och uppvärmning kan det innebära att den 
som äter drabbas av matförgiftning. 
 

Ärendet 

Jens af Ekenstam Stenman (V) har lämnat in en motion om minskat matsvinn i 
skolan att Vimmerby gymnasium börjar sälja överbliven mat från 
skolbespisningen i portionsförpackningar till elever och personal. Huvudsyftet är 
att minska matsvinnet genom att maten inte kastas. Köparen tjänar kanske in lite 
tid på att inte behöva laga mat, menar Jens. Alternativt äter personen, genom 
förslaget lagad mat i stället för någonting annat, eller istället för ingenting alls. 
Och skolan får in en liten summa vart år. 
Jens af Ekenstam Stenman (V) visar genom ett räkneexempel: I snitt 5 portioner 
om dagen säljs á 30 kronor. Det ger ca 750 kronor i veckan eller knappt 30 000 
om året. 
 
Jens af Ekenstam Stenman (V) föreslår följande. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överbliven skolmat kan köpas portionsvis 
av elever och personal för en lämplig kostnad som beredande tjänsteperson 
i ärendet får föreslå. 

2. Förslaget genomförs på gymnasiet till att börja med.  Fungerar det bra kan 
det utökas till andra skolor. 

3. Pengar från försäljningen tilldelas skolornas elevråd att göra något för alla 
elever på skolan med. 



 

 

Sammanfattning 

Mat som varit i serveringslinjen ska inte tas tillvara på grund av risk för 
sjukdomsframkallande mikroorganismer/virus hamnat i maten under servering. 
Mat som varit i servering ska därför inte hanteras vidare utan kasseras. 
Mat som inte varit ute i servering kan tas om hand och görs i dag i kommunens 
kök för att serveras vid annat tillfälle. 

 

Beslutsunderlag 

Motion minska matsvinn. Motion lämnad av Jens af Ekenstam Stenman. 

Beslutet ska skickas till 

Jens af Ekenstam Stenman 
 
Sofia Andersson 
Kost- och Lokalvårdschef  
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§ 94 Dnr 2018/000548 109 

Motion om medborgarinflytande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med Demokratiberedningens förslag, 
att kommunfullmäktige beslutar att 
 

1. avslå motionens att-sats 
 

2. motionens förslag beaktas i arbetet med den digitaliseringsstrategi som 
tas fram och den utredning som görs av hanteringen av IT-frågor inom 
kommunen både vad gäller funktion och kostnader 

 

Sammanfattning 

Anneli Jakobsson (SD) föreslår i sin motion om medborgarinflytande att 
Vimmerby kommun inför e-petitioner som en naturlig del av kommunens 
demokratiska process, "så att vi på detta sätt ökar kommuninvånarnas 
påverkan och inflytande." 
 

Hon skriver att Vimmerby kommun, för att höja sitt resultat i SCB:s 
medborgarundersökning "Nöjd-Inflytande-Index" kan införa en möjlighet för 
kommunmedborgare att lämna medborgarförslag digitalt, kallat e-petition. 
 

Motionen remitterades till kommunstyrelseförvaltningens administrativa 
avdelning, som i tjänsteskrivelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen, men beakta motionens förslag i arbetet med den digitaliserings-
strategi som tas fram och den utredning som görs av hanteringen av IT-
frågor inom kommunen både vad gäller funktion och kostnader. 
 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till demokratiberedningen. 
 

Demokratiberedningen lämnar idag följande yttrande: 
 

Beredningen är i grunden är positiv till att utöka medborgarnas dialog med 
den kommunala beslutsprocessen. 
 

Beredningen konstaterar att e-petitioner kan vara en del av en bredare 
medborgardialog, men vill samtidigt inte föregå den digitaliseringsstrategi 
som kommunstyrelseförvaltningen arbetar med utifrån ett tidigare uppdrag.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 § 32 
Motion om medborgarinflytande, 2018-11-20Tjänsteskrivelse - motion om 
medborgarinflytande, 2019-12-11 
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2020-02-10 § 3 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-07 § 22 
Tjänsteskrivelse - motion om medborgarinflytande 
 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
___________________    
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Administrativa avdelningen 

ME 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(4) 

Datum 
2019-12-11  

Referens 
VIMKS 2018/000548/109  

 Id 
66349  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Motion om medborgarinflytande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

1. avslå motionen 
2. beakta motionens förslag i arbetet med den digitaliseringsstrategi som tas 

fram och den utredning som görs av hanteringen av IT-frågor inom 
kommunen både vad gäller funktion och kostnader 

   

Ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om medborgarinflytande. 

I motionen beskrivs Vimmerbys låga resultat i SCB:s så kallade ”nöjd-inflytande-
index”, nämligen 30 och att SCB rekommenderar ett resultat på 55 för att betrak-
tas som godkänt. 

Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att Vimmerby kommun, så som flera 
andra kommuner och till exempel Västervik redan gjort, ska införa möjligheten 
för medborgarna att lämna förslag till politikerna digitalt och även rösta på andras 
förslag. Motionen föreslår att när ett medborgarförslag fått ett visst antal röster så 
går det vidare till politisk behandling och medborgaren kan följa ärendet hela 
vägen till beslut. 

Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att Vimmerby kommun inför så kallade 
e-petitioner för att därigenom öka kommuninvånarnas möjlighet till påverkan och 
inflytande. 

Bakgrund 

Vimmerby i SCB:s undersökning 

I motionen beskrivs en del av Vimmerbys resultat i SCB:s undersökning 2016. 
Den indexsiffra som nämns i motionen (30) gäller på frågan om medborgarnas 
förtroende för kommunen. De specifika frågor som ställdes var 

 "Vad tror eller tycker du om hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?" 

 "Vad tror eller tycker du om hur ansvarstagande kommunens politiker är?" 

 "Vad tror eller tycker du om hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens 
bästa?" 

 "Vad tror eller tycker du om hur väl politiska beslut genomförs?" 

mailto:kommun@vimmerby.se
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Administrativa avdelningen 

Michael Ekström 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
2(4) 

Datum 
2019-11-27  

Referens 
VIMKS 2018/000548109  
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Det finns också ett inflytande-index som väger samman medborgarnas bedömning 
av förtroende, information, påverkan och kontakt med kommunen. Detta index 
slutade på 29 (av möjliga 100) år 2016 – det år då Vimmerby senast valde att delta 
i undersökningen. Det kan jämföras med genomsnittsindex 40 för alla deltagande 
kommuner som då var 139. Högst index 2016 var 56 och lägst var 27. 

En jämförelse med resultatet från 2013 visar att samtliga delindex för Vimmerby 
sjönk mellan 2013 och 2016 med 6-7 % med undantag för förtroendeindex som 
sjönk med 17 %. En stor del av detta tapp kan antas vara en konsekvens av den 
intensiva debatt som under 2015-2016 handlade om skolsituationen i Vimmerby. 

E-petition 

Verktyg för så kallade e-petition, medborgarförslag via till exempel en kommuns 
hemsida, utvecklades ursprungligen i Storbritannien som ett led i att öka med-
borgarnas förtroende för de offentliga institutionerna, men också för att effektivi-
sera den offentliga verksamheten. Det senare inkluderade att göra medborgarna 
delaktiga i utvecklingen av den lokala offentliga verksamheten. 

I Sverige var det Malmö som 2010 var första kommun i landet att införa möjlig-
heten för sina kommuninvånare att på elektronisk väg lämna förslag på hur 
kommunens verksamhet skulle kunna utvecklas. Under det första året kom nära 
200 förslag in. 

I kommunallagens kapitel 8 – Delaktighet och insyn – beskrivs vad som gäller 
beträffande medborgarförslag: 

”Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, 
om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). 
Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket. 

Kapitel 1, § 5, andra stycket: ”Medlem av en kommun är också en medborgare i 
någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i 
kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), 
inte ska folkbokföras där.”  

Aktuell situation 

Ekonomistyrningsverket (ESV) genomförde under hösten 2017 en enkät inom 
ramen för rapporten Digitaliseringen av det offentliga Sverige – en uppföljning 
(ESV 2018:31) som bland annat ställde en fråga om e-petition: ”Har privatperso-
ner, företag och intresseorganisationer möjlighet att lämna synpunkter och förslag 
direkt in i den politiska beslutsprocessen, t.ex. i form av e-petition, e-förslag eller 
dylikt?” 

Enkäten skickades ut digitalt till 553 offentliga organisationer varav samtliga 290 
kommuner. Av de senare svarade 182 på frågan om e-petition och av dessa 
svarade 75 kommuner eller 41 % (av de svarande) att de erbjuder e-petition bland 
sina e-tjänster. 

mailto:kommun@vimmerby.se
http://www.vimmerby.se/


 
 
Administrativa avdelningen 

Michael Ekström 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 
3(4) 

Datum 
2019-11-27  

Referens 
VIMKS 2018/000548109  

  

 

 
Post: Vimmerby kommun, Stadshuset, 598 81  Vimmerby Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492-76 90 00 Fax: 0492-76 90 98 E-post: kommun@vimmerby.se Webbplats: www.vimmerby.se 
Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0  

Linköping är ett exempel och ett besök på kommunens hemsida den 1 april 2019 
visar att det då fanns 56 olika förslag att rösta på. Ett besök på Borås hemsida 
samma dag visar ett det då fanns fem förslag att rösta på, medan 71 förslag har 
avslutats sedan 2013. På Karlstads kommuns hemsida, också det den 1 april 2019, 
fanns då 245 förslag ”för vidare hantering”. I Västervik, som nämns i motionen, 
fanns den 1 april 2019 sex förslag att rösta på. 41 förslag, hade då, sedan 17 april 
2018, avslutats. Dessa hade fått stöd av 642 signaturer. 

I regel bestämmer en kommun hur många signaturer (röster på ett förslag) som 
krävs för att förslaget ska tas upp till behandling. Kravet på antalet signaturer 
varierar. I exempelvis Karlstad och Västervik krävs 50 respektive 20 signaturer. 

I Vimmerby kommuns diarium fanns per den 1 april 2019, 16 pågående med-
borgarförslag samt drygt 100 avslutade sedan den 11 januari 2015. 

Bedömning 

Det är tveklöst ett faktum att Vimmerby, i ett nationellt perspektiv, ligger lågt när 
det gäller kommuninvånarnas förtroende för och möjlighet att påverka sin 
kommun. Åtminstone enligt SCB:s medborgarundersökning 2013/2016. Andra 
undersökningar, av bland annat SOM-institutet vid Göteborgs universitet, visar att 
medborgarna generellt sett har klart lägre förtroende för landets kommunstyrelser 
än för nationella institutioner som riksdag och regering. 

Det finns således utrymme för förbättring och kanske är det särskilt viktigt i en tid 
då förtroendet för såväl politiska institutioner som offentlig förvaltning också 
globalt, på flera håll, sviktar. 

Att införa möjligheten till e-petition också i Vimmerby kan vara ett sätt att dels 
bygga förtroende, dels faktiskt få in förslag som kan bidra till en utvecklad 
kommunal verksamhet. 

Samtidigt är det viktigt att ett eventuellt införande av e-petition endast görs i den 
mån det finns resurser och kapacitet att ta hand om de förslag som kommer in och 
som kvalificerar sig för hantering. Att införa e-petition och sedan inte kunna möta 
upp mot de förväntningar det skapar riskerar att snarare motverka syftet med att 
bygga förtroende. 

En fråga som också behöver beaktas är i vilken mån det även fortsättningsvis ska 
gå att lämna in medborgarförslag på andra sätt än via en eventuell e-petitiontjänst. 
Det bör påpekas att ett medborgarförslag som idag lämnas in inte behöver något 
vidare stöd för att tas upp till behandling. Det räcker således med att förslags-
ställaren står bakom sitt förslag. I den mån e-petition ska införas behöver detta tas 
i beaktande. I det avseendet är det en fråga om likställighet och allas lika 
möjligheter att lämna förslag, men också möjlighet att få förslaget prövat. 
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Resurser 

Den 29 april biföll kommunfullmäktige i Vimmerby kommun en motion från 
Ingela Nilsson Nachtweij (C) om ”digitalisering in i framtiden” och dess två att-
satser: 

1. Kommunen tar snarast fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur 
kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad gäller 
digital teknik och digitalt användande.  

2. Kommunen utreder hur den hanterar IT-frågor inom kommunen både vad 
gäller funktion och kostnader. 

Frågor om teknik, personalresurser och finansiering kommer att beröras inom 
ramen för det arbete som nämns i ovanstående att-satser.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – motion om medborgarinflytande 
Motion (SD) om medborgarinflytande 
 
Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 96 Dnr 2019/000317 109 

Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och 
Storebro 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

1. frågan om cykelbana mellan Vimmerby och Storebro ska lyftas i 
samband med en kommande ombyggnad av riksväg 23/34.  

 

2. medborgarförslaget härmed anses besvarad 
 

Sammanfattning 

Gunilla Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelbana ska ordnas 
mellan Vimmerby och Storebro.  
 

I den regionala cykelstrategi om tagits fram av regionförbundet i Kalmar län 
finns cykelväg Vimmerby – Storebro angivet som ett kommande projekt. I 
samband med en kommande ombyggnad av rv 23/34 kommer möjligheten 
att cykla tas i beaktande, varför det inte finns skäl att bygga cykelbana i 
dagsläget.  
 
Ärendet 

Gunilla Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelbana ska ordnas 
mellan Vimmerby och Storebro. Hon skriver att det går mycket trafik på 
landsvägen, vilket skapar trånga och livsfarliga situationer för cyklister.  
 
Aktuell situation 

Riksväg 23/34 mellan Vimmerby och Storebro är starkt trafikerad.  Enligt 
den nationella vägdatabasen, NVDB, trafikeras vägen av 5370 fordon per 
årsmedeldygn. Vägen är nio meder bred, och har hastighetsbegränsning 80 
km/h. 
 

I dag saknas gång- och cykelväg längs hela rv 23/34 mellan Vimmerby och 
Storebro 
År 2015 tog dåvarande Regionförbundet Kalmar län fram en regional 
cykelstrategi. I den regionala cykelstrategin är ett av målen att få till stånd ett 
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sammanhängande regionalt nät av cykelvägar och cykelleder som möjliggör 
cykelpendling mellan tätorter i länet som har fler än 1000 invånare.   
 

Trafiksäker cykelväg eller cykelled på sträckan Vimmerby – Storebro - 
Hultsfred – Målilla pekas i den regionala cykelstrategin ut som ett prioriterat 
projekt inför kommande regionala transportplaner. Det övergripande målet 
med cykelstrategin är att det år 2025 ska finnas ett sammanhängande nät av 
cykelbanor och cykelsträckningar i länet, men det är dock inte troligt att det 
kommer finas en trafiksäker cykelled mellan Vimmerby och Storebro till 
dess. 
 

Mer troligt är att en utbyggnad av cykelstråket mellan Vimmerby och 
Storebro kommer att ske i samband med ombyggnad av Rv 23/34 på samma 
sträcka. Dock finns det i dagsläget inte angett när en ombyggnad av Rv 
23/34 kan komma att ske. 
 

En alternativ lösning till att bygga nya cykelbanor kan vara att hänvisa 
cyklister till alternativa, mindre trafikerade och säkrare vägar. Mellan 
Vimmerby och Storebro saknas dock lämpliga alternativa vägar som utan 
stora investeringar. skulle kunna utnyttjas för cykeltrafik . 
 
Bedömning 

Utifrån att sträckan Vimmerby – Storebro finns med i som en prioriterad del 
i den regionala cykelstrategin går det anta att cykeltrafiken kommer beaktas 
vid en kommande ombyggnad av riksväg 23/34.  
 

Med utgångspunkt från ovanstående kan motionen anses besvarad.  
 
Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-25 § 22 
Medborgarförslag lämnat av Gunilla Karlsson om cykelbana mellan 
Vimmerby och Storebro Id 66205 
Tjänsteskrivelse/förslag till beslut cykelbanan Vimmerby - Storebro 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
 
___________________    
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§ 22 Dnr 2019/000317 109 

Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och 
Storebro 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 
 
1. Frågan om cykelbana mellan Vimmerby och Storebro kommer 

lyftas i samband med en kommande ombyggnad av riksväg 
23/34.  

 
2.   motionen härmed anses besvarad. 
 

Sammanfattning 

Gunilla Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelbana ska ordnas 
mellan Vimmerby och Storebro.  
I den regionala cykelstrategi om tagits fram av regionförbundet i Kalmar län 
finns cykelväg Vimmerby – Storebro angivet som ett kommande projekt. I 
samband med en kommande ombyggnad av rv 23/34 kommer möjligheten 
att cykla tas i beaktande, varför det inte finns skäl att bygga cykelbana i 
dagsläget.  
 
Ärendet 
Gunilla Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelbana ska ordnas 
mellan Vimmerby och Storebro. Hon skriver att det går mycket trafik på 
landsvägen, vilket skapar trånga och livsfarliga situationer för cyklister.  
 
Aktuell situation 
Riksväg 23/34 mellan Vimmerby och Storebro är starkt trafikerad.  Enligt 
den nationella vägdatabasen, NVDB, trafikeras vägen av 5370 fordon per 
årsmedeldygn. Vägen är nio meder bred, och har hastighetsbegränsning 80 
km/h. 
 I dag saknas gång- och cykelväg längs hela rv 23/34 mellan Vimmerby och 
Storebro 
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År 2015 tog dåvarande Regionförbundet Kalmar län fram en regional 
cykelstrategi. I den regionala cykelstrategin är ett av målen att få till stånd ett 
sammanhängande regionalt nät av cykelvägar och cykelleder som möjliggör 
cykelpendling mellan tätorter i länet som har fler än 1000 invånare.   
Trafiksäker cykelväg eller cykelled på sträckan Vimmerby – Storebro - 
Hultsfred – Målilla pekas i den regionala cykelstrategin ut som ett prioriterat 
projekt inför kommande regionala transportplaner. Det övergripande målet 
med cykelstrategin är att det år 2025 ska finnas ett sammanhängande nät av 
cykelbanor och cykelsträckningar i länet, men det är dock inte troligt att det 
kommer finas en trafiksäker cykelled mellan Vimmerby och Storebro till 
dess. 
 Mer troligt är att en utbyggnad av cykelstråket mellan Vimmerby och 
Storebro kommer att ske i samband med ombyggnad av Rv 23/34 på samma 
sträcka. Dock finns det i dagsläget inte angett när en ombyggnad av Rv 
23/34 kan komma att ske.  
En alternativ lösning till att bygga nya cykelbanor kan vara att hänvisa 
cyklister till alternativa, mindre trafikerade och säkrare vägar. Mellan 
Vimmerby och Storebro saknas dock lämpliga alternativa vägar som utan 
stora investeringar. skulle kunna utnyttjas för cykeltrafik  
 
Bedömning 
Utifrån att sträckan Vimmerby – Storebro finns med i som en prioriterad del 
i den regionala cykelstrategin går det anta att cykeltrafiken kommer beaktas 
vid en kommande ombyggnad av riksväg 23/34.  
Med utgångspunkt från ovanstående kan motionen anses besvarad. 
  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag lämnat av Gunilla Karlsson om cykelbana mellan 
Vimmerby och Storebro Id 66205 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 329 
 

Beslutet skickas till 

Gunilla Karlsson 
 
___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Joakim Svensson 
 

Tjänsteskrivelse 
 

Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-30  

Referens 
VIMKS 2019/000317/109  

 Id 
69752  
 

 
 Utskott/Nämnd/KF/Styrelse  

 
Kommunfullmäktige i Vimmerby Kommun  

 

Medborgarförslag om cykelbana mellan Vimmerby och 
Storebro 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  
att Frågan om cykelbana mellan Vimmerby och Storebro kommer 

lyftas i samband med en kommande ombyggnad av riksväg 23/34.  
att   motionen härmed anses besvarad  
   

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelbana ska ordnas 
mellan Vimmerby och Storebro.  
I den regionala cykelstrategi om tagits fram av regionförbundet i Kalmar län finns 
cykelväg Vimmerby – Storebro angivet som ett kommande projekt. I samband 
med en kommande ombyggnad av rv 23/34 kommer möjligheten att cykla tas i 
beaktande, varför det inte finns skäl att bygga cykelbana i dagsläget.  
 

Ärendet 

Gunilla Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelbana ska ordnas 
mellan Vimmerby och Storebro. Hon skriver att det går mycket trafik på 
landsvägen, vilket skapar trånga och livsfarliga situationer för cyklister.  

 

Aktuell situation 

Riksväg 23/34 mellan Vimmerby och Storebro är starkt trafikerad.  Enligt den 
nationella vägdatabasen, NVDB, trafikeras vägen av 5370 fordon per 
årsmedeldygn. Vägen är nio meder bred, och har hastighetsbegränsning 80 km/h. 
 I dag saknas gång- och cykelväg längs hela rv 23/34 mellan Vimmerby och 
Storebro 
År 2015 tog dåvarande Regionförbundet Kalmar län fram en regional 
cykelstrategi. I den regionala cykelstrategin är ett av målen att få till stånd ett 
sammanhängande regionalt nät av cykelvägar och cykelleder som möjliggör 
cykelpendling mellan tätorter i länet som har fler än 1000 invånare.   
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Trafiksäker cykelväg eller cykelled på sträckan Vimmerby – Storebro - Hultsfred 
– Målilla pekas i den regionala cykelstrategin ut som ett prioriterat projekt inför 
kommande regionala transportplaner. Det övergripande målet med cykelstrategin 
är att det år 2025 ska finnas ett sammanhängande nät av cykelbanor och 
cykelsträckningar i länet, men det är dock inte troligt att det kommer finas en 
trafiksäker cykelled mellan Vimmerby och Storebro till dess. 
 Mer troligt är att en utbyggnad av cykelstråket mellan Vimmerby och Storebro 
kommer att ske i samband med ombyggnad av Rv 23/34 på samma sträcka. Dock 
finns det i dagsläget inte angett när en ombyggnad av Rv 23/34 kan komma att 
ske.  
En alternativ lösning till att bygga nya cykelbanor kan vara att hänvisa cyklister 
till alternativa, mindre trafikerade och säkrare vägar. Mellan Vimmerby och 
Storebro saknas dock lämpliga alternativa vägar som utan stora investeringar. 
skulle kunna utnyttjas för cykeltrafik  
 

Bedömning 

Utifrån att sträckan Vimmerby – Storebro finns med i som en prioriterad del i den 
regionala cykelstrategin går det anta att cykeltrafiken kommer beaktas vid en 
kommande ombyggnad av riksväg 23/34.  
Med utgångspunkt från ovanstående kan motionen anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag lämnat av Gunilla Karlsson om cykelbana mellan Vimmerby 
och Storebro Id 66205 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 329 
 

Beslutet ska skickas till 

Gunilla Karlsson  
 
 

Joakim Svensson 
Trafikadministratör  
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Vimmerby 2020-04-06 
 

Motion om att betala ut klädbidrag till vård- och omsorgspersonal inom 
socialförvaltningen. 
 
 
Kommunen har sedan ett antal år tillbaka låtit vård- och omsorgspersonal beställa 
arbetskläder till ett värde av 500:- per person och år. Senast detta skede var på 
våren 2018. 
 
2019 gjordes inga beställningar med hänvisning till att kommunen skulle börja med 
arbetskläder via cirkulationstvätt. Då detta fortfarande inte har kommit igång är det 
många som inte kan upprätthålla de hygienkrav som ställs.  
Med tanke på att arbetskläder ska tvättas efter varje arbetspass och slits hårt är det 
många som inte har tillräckligt med hela kläder. Därför används privata kläder, som 
dessutom tvättas på egen bekostnad då tvättmöjligheterna inom kommunen är 
mycket begränsade.  
 
Kommunerna har fått extra pengar till vård- och omsorg med anledning av Corona, 
en del av dessa pengar skulle kunna möjliggöra för vård- och omsorgspersonal att 
upprätthålla de basala hygienreglerna. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige 
 
Att snarast möjligt ge ett bidrag på 500:- per person inom vård- och omsorg för inköp 
av arbetskläder.  
 

För Sverigedemokraterna 
Peter Bengtsson 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


